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Abstrakt 

Analýza současné penitenciární praxe u odsouzených v konkrétní věznici z pohledu 

programu zacházení vytvořený vychovateli a speciálními pedagogy v návaznosti na 

zjištěná rizika dle diagnostického programu SARPO. Popis a vyhodnocení forem 

a metod výchovného působení na odsouzené ve smyslu snižování rizik a rizikových 

oblastí. 

 

Klíčová slova 

Program zacházení, Projekty, Reedukace, Reintegrace, SARPO (Souhrnná analýza rizik 

a potřeb odsouzených), Výkon trestu  
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Abstract 

Analysis of current practice in the penitentiary sentenced to prison terms of specific 

treatment program created by educators and special educators in relation to the risks 

identified in accordance with the diagnostic program SARPO. Description and 

evaluation forms and methods of educational treatment of the convicts in terms of risk 

reduction and risk areas. 

 

Keywords 

Treatment program, Projects, Reeducation, Reintegration, SARPO (Summary analysis 

of risks and needs convicted), Punishment  
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Úvod 

 Důvodem výběru tématu bakalářské práce je zmapovat formy, metody 

reedukace, následné prostředky reintegrace a resocializace u odsouzených v konkrétní 

věznici. Cílem mé práce je poukázat na důležitost nezbytné výchovy problémových 

odsouzených a jejich vzdělávání za neustálého dohledu.  

 Své poznatky jsem schopen doložit na základě mého současného zaměstnání ve 

Vězeňské službě České republiky, kde jsem ve služebním poměru již 12 let. Pohybuji se 

mezi odsouzenými se širokou škálou trestné činnosti, kteří spáchali různě závažné 

trestní činy, jakými jsou například krádeže, loupeže a dokonce i vraždy. Setkávám se 

s různými poruchami osobnosti a jinými zdravotními problémy. Jedno však mají všichni 

odsouzení společné, a to strach z budoucnosti po propuštění. Odsouzení nevědí, zda se 

někdy zbaví stigmatu z minulosti, ani zda se jim podaří nalézt práci.  

 Domnívám se, a touto prací bych rád dokázal, že pokud se věnujeme člověku, 

který trpí poruchou chování způsobenou ať už užíváním nadměrného množství 

návykových látek nebo nepříznivým sociálním vlivem, můžeme jeho chování změnit 

natolik, že se zbaví veškerých svých neduhů. 

 Rád bych nastínil několik modelových situací těchto poruch, na kterých bych rád 

dokázal, jak intenzivní práce odborných zaměstnanců a vychovatelů s odsouzenými 

vede k naplnění dílčích cílů. Náprava takovýchto osob je velmi těžká, ne však nemožná. 

Doufám, že výstupem mé práce bude jasná studie, která prokáže, že má smysl cíleně 

zaměřit Program zacházení na odsouzené. Tyto programy reagují na rizika daných 

pachatelů a snaží se jim předcházet. Program zacházení může v několika případech 

dopomoci navrátit bývalého recidivistu do běžného života.  

 Záměrem této práce je prokázat nezbytnost vynakládání finančních prostředků 

na rekvalifikaci a začlenění osob po výkonu trestu odnětí svobody do společnosti. Na 

začátku práce předložím pár historických příkladů zacházení s odsouzenými, kde 

odsouzenci byli pouze nežádoucí osobou a jejich pobyt ve vězení často končil smrtí. 

V současné době se vynakládají nemalé finanční prostředky na jejich převýchovu.  

 Dále práce pojednává o výkonu trestu odnětí svobody od momentu rozhodnutí 

soudu, přes druh a formu trestu, až po navrácení odsouzeného do civilního života. 
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Během výkonu trestu se účastní mnoha pohovorů, školení, sezení a kurzů, které se jej 

snaží přesvědčit, nasměrovat a upevnit jeho postoj k beztrestné budoucnosti. Vysvětlím, 

jak mechanismus výzkumu osobnosti odsouzeného má vliv na zařazení do výukových 

skupin a na činnost některých zainteresovaných profesí na převýchově odsouzených.  

 Výstupem mé práce bude dokázat, že finance, čas a snaha vynaložená k nápravě 

odsouzených není marná a ne každý odsouzený se vrátí zpět do věznice. V praktické 

části své práce provedu rozbor spisové dokumentace u třech odsouzených ke zjištění 

podkladů o  jejich trestné činnosti, rodině, postoji k trestu a o vyhlídkách do budoucna 

po propuštění. Věřím, že se mi podaří prokázat nutnost projektů zaměřených na 

vzdělávání vězňů a projektů zaměřených na péči o bývalé vězně i po ukončení výkonu 

trestu odnětí svobody. 

  



11 

 

1. Teoretická část 

1.1. Historie věznění a trestů 

 První zmínka o trestném činu je v už Bibli. Jedná se o bratrovraždu, kdy 

nahněvaný Kain zavraždil svého bratra Ábela. To bylo poprvé v historii, kdy člověk 

viděl, že je možné ukončit život člověka. Rozzlobený Hospodin označil Kaina 

znamením na čele a proklel jej: „Staneš se tulákem a bezdomovcem a každý kdo tě 

potká, Tě může zabít“. Znamení na čele však sloužilo k tomu, aby Kaina nikdo nezabil, 

jinak na sebe přivodí sedminásobnou pomstu, a on pikal po celý svůj život. Dalo by se 

říct - první doživotní trest. 

 Od doby Bible ke středověku u trestů nedošlo ke zmírnění brutality. Tresty měly 

působit odstrašujícím příkladem. Zákonodárci byli v tomto ohledu opravdu velice 

kreativní. Mnohdy nešlo jen o samotné usmrcení provinilce ale o prodlužování jeho 

utrpení.  

 Stahování z kůže - tento trest byl využíván pouze zřídka. Je velmi krutý 

a bolestivý. Provinilci byli čepelí, odřezávány cáry kůže, až bylo vidět živé maso. Byl 

zkrátka zaživa stažen z kůže jako dobytek. 

 Nabodnutí na kůl - tento trest se hojně využíval u orientálních a asijských 

národů. Používal se nejčastěji na ženy, které zabijí své vlastní dítě. v našich končinách 

ho „proslavil“ zejména car Ivan Hrozný a kníže Vlad III., známý „napichovač“, též 

zvaný Drákula. 

 Řezání pilou - tyto popravy miloval císař Caligula. Oběť mezi dvěma prkny byla 

přeříznuta pilou v pase. Rozřezávání podélně bylo v minulosti trestem zejména pro 

homosexuály. Kat pověsil odsouzence za nohy a začal jej řezat mezi nohama v tříslech. 

Poslední popravy tohoto druhu byly zaznamenány roku 1940 během okupace Francie.  

 Rozpárání břicha - jeden z nejhorších a nejbolestivějších trestů smrti se těšila 

oblibě zejména v Orientu. Kat rozpáral břicho a vnitřnosti začal navíjet na naviják 

cca 6-8 metrů. Následně odsouzený ztratil vědomí a rozčtvrcení již nevnímal.  

 Lámání v kole - postupem času se zjistilo, že je praktičtější odsouzence lámat 

nejprve na kříži ve tvaru X a teprve následně vplétat polámané ruce a nohy do kola. 
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Každý úd byl zlomen na dvou místech, dále dostal odsouzenec ještě dvě rány tyčí do 

hrudníku. Po vystavení na veřejnosti umíral několik hodin. 

 Dále existovala řada dalších trestů jako sekání hlav, věšení, topení, vrazi dětí 

byli pohřbíváni zaživa, kacíři byli upalováni, atd. v roce 1888 našel Harold P. Brown 

humánnější způsob popravy a to elektrické křeslo, které je využíváno dodnes.1 

 

1.2. Rozhodování soudu o umístění (typ věznice) 

 V současné době jsme při ukládání trestů o mnoho humánnější a tolerantnější. 

Společnost má snahu u osob, které spáchaly trestný čin nebo přestupek o převýchovu 

a znovu začlenění do běžného života. O jejich vině a trestu rozhodují nezávislé soudy 

několika stupňů. Po prokázání viny, což zajišťuje Policie České republiky 

a pravomocném odsouzením, soud určí dle závažnosti trestného činu a množství 

minulých trestů, do kterého typu věznice odsouzený nastoupí. Ještě donedávna bylo 

rozdělení věznic do čtyř stupňů: nejlehčí a nejméně zabezpečené věznice byly 

označeny: A-Dohled, o něco přísnější režim panoval v B-Dozor, pro recidivisty 

a závažnější trestně činy se odsouzení posílali do C-Ostraha a poslední stupeň pro 

nejzávažnější trestné činy a nejnebezpečnější vězně byla D-Zvýšená ostraha.  

 V lednu 2017 byl přijat zákon č. 58/2017 Sb., kterým dochází s účinností od 

1. října 2017 ke změně trestního zákoníku a zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody. Nově jsou pouze dva stupně věznic. 

První typ věznice je Ostraha, která se dále dělí dle závažnosti trestných činů na:  

1) Ostraha s nízkým stupněm zabezpečení,  

2) Ostraha se středním stupněm zabezpečení,  

3) Ostraha s vysokým stupněm zabezpečení.  

Druhému typu věznic zůstal název Zvýšená ostraha.  

 Touto změnou se ulehčilo zejména soudům. Do 1. října soudy rozhodovaly 

o zařazení odsouzených do jednotlivých věznic i o každém přeřazení do nižšího nebo 

                                           
1Dostupné z: http://www.mzone.cz/clanek/staroveke-a-stredoveke-tresty-za-zlociny-nektere-se-

pouzivali-jeste-v-minulem-stoleti/  
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vyššího stupně věznice. V současné době rozhodne pouze o nejtěžších zločinech do 

zvýšené ostrahy a zbytek posílá do ostrahy podle klíče trestné činnosti. Přeřazování 

mezi jednotlivými stupni zabezpečení je v pravomoci ředitele věznice. 

 Tato úprava zákona je další pákou k účinnějšímu výchovnému působení na 

odsouzené. Je o hodně flexibilnější při trestání nebo odměně odsouzených. Za práci nad 

rámec povinností může ředitel věznice v rámci odměny odsouzeného přeřadit do nižšího 

stupně zabezpečení nebo naopak zvýšením zabezpečení potrestat vězně narušujícího 

výkon trestu nebo páchajícího opakovaně kázeňské přestupky. 

1.3. Kritéria pro zařazení do určitého stupně ostrahy 

 Odsouzení se umísťují do jednotlivých oddělení věznice s ostrahou podle stupně 

zabezpečení, který je nutný pro zajištění ochrany společnosti a pro zajištění bezpečnosti 

ve věznici. Stupeň zabezpečení se stanoví na základě vyhodnocení míry vnějších 

a vnitřních rizik. 

1.3.1. Vnější rizika - nebezpečí, která směřují mimo věznici 

 Prioritou je ochrana společnosti. Vnější rizika vyplývají z aktuální trestné 

činnosti, trestní minulosti odsouzeného a její specifika. Aktuální trestná činnost 

zahrnuje všechny postupně uložené na sebe navazující nepodmíněné tresty odnětí 

svobody v rámci aktuálního věznění. Za specifickou aktuální trestnou činnost se 

považuje odsouzení za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin 

zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami anebo trestný čin 

spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví 

nebo životě člověka, nebo trestný čin, který zahrnoval anebo měl zahrnovat násilí 

včetně pohrůžky násilí.  

1.3.2. Vnitřní rizika - nebezpečí, která směřují do věznice 

 Prioritou je ochrana příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby České 

republiky. Dělí se na primární a sekundární. Primární vnitřní rizika vyjadřují míru 

ohrožení bezpečnosti během výkonu trestu s ohledem na individuální charakteristiku 

odsouzeného, v níž se zohledňuje zejména povaha jeho trestná činnost, nevykonaná 

ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestů a hrozba útěku. Sekundární 
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vnitřní rizika aktualizují stupeň zabezpečení v průběhu výkonu trestu. Záleží na plnění 

programu zacházení, dodržování vězeňského režimu a blížící se konec trestu.2 

1.4. Příjem do věznice 

 Po odsuzujícím rozsudku je odsouzený (pokud byl ve vazbě) převezen do určené 

věznice, o čemž rozhoduje dispečink generálního ředitelství Vězeňské služby České 

republiky. Pokud přišel k soudu z běžného života (tzv. z volné nohy), je mu soudem 

předán termín nástupu trestu odnětí svobody a název vazební věznice, která je určena 

k nástupu odsouzených osob. Poslední variantou je zadržení policií a dodání do výkonu 

trestu odnětí svobody. 

 Po nezbytných formalitách a přijímacích procedurách je odsouzený zařazen na 

nástupní oddíl. Zde začíná práce mnoha osob a profesí k resocializaci vězněných osob. 

Odsouzené přijímá odborná komise ve složení: vedoucí oddělení výkonu trestu, 

psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, vychovatel, popřípadě další 

zaměstnanci určení ředitelem věznice.  

 Odborní zaměstnanci během pobytu odsouzeného v nástupním oddílu zpracují 

komplexní zprávu o odsouzeném, včetně návrhu programu zacházení. Podrobně 

seznámí odsouzeného s obsahem zákona, vyhlášky, vnitřního řádu a s prostředím, ve 

kterém budou trest vykonávat. Zpravidla do tří dnů je předvolán před odborné 

pracovníky, kteří s ním projednají obsah programu zacházení a určí vychovatele, jemuž 

je svěřen do péče.3  

1.5. Pracovníci působící na převýchově odsouzených 

 Jedná se především o civilní zaměstnance a to speciálního pedagoga, 

psychologa, kaplana, sociálního pracovníka, vychovatele a z příslušníků Vězeňské 

služby České republiky jsou to převážně dozorci, kteří každý den ve spolupráci 

s civilními profesemi dohlížejí na dodržování pořádku, kázně a plnění programu 

zacházení na přidělené části věznice. 

                                           
2 Zákon č. 58/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
3 Vyhláška č. 279/2017 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se 

vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 



15 

 

1.6. Pracovní náplň: 

1.6.1. Speciální pedagog: 

 Provádí komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku a náročné nápravné 

reedukační a kompenzační činnosti speciálně pedagogického poradenství. Uplatňuje 

metodiku a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních 

a poradenských služeb. Speciální pedagog je odborný zaměstnanec, který metodicky 

usměrňuje práci vychovatelů a pedagogů volného času. Zpracovává přehled 

jednotlivých aktivit programu zacházení, provádí pedagogickou diagnostiku, podílí se 

na výběru odsouzených k zařazení do zaměstnání, zabezpečuje všeobecné a odborné 

vzdělávání odsouzených, provádí orientační pedagogické pohovory s odsouzenými 

a podílí se na návrhu k rozhodování o udělení přerušení výkonu trestu, povolování 

volného pohybu mimo věznici, dočasného opuštění věznice. 

1.6.2. Psycholog: 

 Zajišťuje komplexní psychoterapeutické služby a poradenství. Poskytuje 

edukativní, psychologické i speciální poradenství a psychoterapii. Účastní se krizové 

intervence v obzvláště náročných životních situacích. Psycholog oddělení výkonu trestu 

je povinen při výkonu své práce dodržovat etické principy související s jeho profesí. 

 Zúčastňuje se jednání poradních orgánů ředitele věznice, podílí se na zkoumání 

vzniku příčin mimořádných událostí a navrhuje příslušná opatření k jejich řešení. 

 V potřebné míře psychologicky diagnostikuje svěřené odsouzené, zpracovává 

jejich psychologické posouzení v rámci komplexní zprávy, včetně její aktualizace 

s příslušným doporučením pro stanovení programu zacházení. Provádí psychologickou 

diagnostiku u vytypovaných odsouzených či dalších odsouzených na základě požadavků 

lékaře, popřípadě požadavku nadřízených služebních funkcionářů nebo vedoucích 

zaměstnanců. 

 Přímo se podílí na rozhodování o zařazení odsouzených do seznamu objektů 

možného napadení či ohrožení jiného druhu a podílí se na vytypovávání konfliktních 

a psychicky labilních odsouzených. 

 V rámci vstupního psychodiagnostického vyšetření na nástupním oddělení 

pracuje s nástrojem SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených), kde 



16 

 

zpracovává odbornou analýzu „Rizika újmy“ a dynamické faktory „Osobnost 

a chování“ a „Závislosti“. 

1.6.3. Vychovatel: 

 Vychovatel je součástí skupiny zaměstnanců, kteří se podílejí na komplexní 

výchovné, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnosti zaměřené na celkový rozvoj 

osobnosti, nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených 

opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání u odsouzených. 

 Koordinuje protidrogové prevence v rámci věznice. Mezi úkoly, které plní patří 

znát osobně svěřené odsouzené, znát sociální vztahy a skupinovou atmosféru ve svěřené 

skupině odsouzených a pedagogicky je usměrňovat. Vede osobní karty odsouzených, 

podílí se na hromadně organizovaných akcích, dbá na kázeň odsouzených, vytypovává 

odsouzené s aktuálními psychickými problémy, spolupracuje s příslušníky dozorčí 

služby. 

 Vede aktivity v programu zacházení, sleduje kvalitu účasti, změny v chování 

odsouzených, přičemž vhodné změny podporuje a upevňuje. Zpracovává průběžná 

hodnocení programu zacházení a SARPO. Podílí se na hromadných akcích, dbá na 

kázeň odsouzených, na pořádek a čistotu ubytovacích prostor a motivuje odsouzené 

k přiměřené estetické úpravě. Vystupuje korektně, aby pozitivně ovlivňoval vězněné 

osoby, vzbuzoval v nich potřebnou autoritu a důvěru s vědomím výchovného dopadu 

svého chování a jednání. Důsledně zachovává pravidla slušného chování. 

1.6.4. Sociální pracovník: 

 Zprostředkovává kontakt mezi odsouzeným a okolním světem, pomáhá udržovat 

či navazovat sociální vazby odsouzených, zjišťuje zprávy o blízkých osobách 

odsouzených, napomáhá odsouzeným řešit rodinné problémy spočívající například 

v alimentační péči o děti, pomáhá shánět práci po ukončení výkonu trestu, 

zprostředkovává ubytování v azylových domech, ubytovnách, spolupracuje s úřady při 

vyřizování osobních dokumentů.4 

 

                                           
4 Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě 
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1.6.5. Kaplan: 

 Poskytuje duchovní služby ve věznicích, včetně zajišťování styku s jednotlivými 

církvemi. Provádí individuální pastorační rozhovory s odsouzenými, zajišťuje 

bohoslužby, popřípadě zabezpečuje jejich organizaci v součinnosti s duchovními 

docházejícími do věznice. Zajišťuje skupinovou nebo individuální výuku zaměřenou na 

studium Bible. Je koordinátorem všech církví a náboženských společností poskytujících 

dobrovolnou duchovní službu ve věznici. 

 Zabezpečuje kulturní akce s duchovním obsahem, včetně vhodné literatury 

a audio či video pomůcky. Podílí se na vytváření podmínek pro začlenění odsouzených 

do občanského života, po dohodě s hlavním kaplanem může být v pastoračním styku 

s osobami blízkými odsouzených. Spolupracuje s nevládními charitativními 

a církevními organizacemi za účelem zajištění podmínek zejména pro osoby propuštěné 

z výkonu trestu odnětí svobody, případně pro zlepšení podmínek sociálně slabých 

odsouzených. 5 

  

                                           
5 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 
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1.7. SARPO (souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených) 

Hodnotící nástroj SARPO je komplexní metodou souhrnné analýzy rizik a potřeb 

odsouzených, jejíž struktura je přehledně popsána v níže uvedeném obrázku. 

 

Obrázek 1 - Přehledná struktura SARPO - vytvořeno VS ČR 

1.7.1. Dotazník sebehodnocení 

 Slouží k získání informací o náhledu odsouzeného. Vede ho k zhodnocení 

trestné činnosti v kontextu jeho života. Zároveň umožňuje hodnotiteli dát tyto 

informace do kontextu s informacemi získanými v rámci zpracování dalších částí 

nástroje. 

 Dotazník vyplňuje odsouzený sám v papírové podobě. Vyjadřuje svůj vlastní 

názor na jednotlivé oblasti života i to zda souvisely s jeho trestnou činností. Díky tomu, 

že získáme přehled o náhledu odsouzeného, je důležitým přínosem Dotazníku 

sebehodnocení možnost porovnat zjištěné informace v jednotlivých dynamických 
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faktorech, zejména v části motivace, s výsledky získanými vyplněním dotazníku 

odsouzeným. 

Otázky v dotazníku sebehodnocení reflektují tři oblasti života odsouzeného a lze je 

rozdělit do těchto kategorií:  

 Životní kompetence: jak se, zjednodušeně řečeno, dokáže sám o sebe postarat, 

jak zvládá uspokojovat své běžné potřeby a nakolik se mu to daří. Obsahuje dynamické 

faktory bydlení, zaměstnání, finance, vzdělání a výchova.  

 Interpersonální vztahy: jaká rizika vnímá v rámci interpersonálních vztahů jak 

se svými blízkými, tak dalšími lidmi. Obsahuje dynamické faktory vzdělání, výchovu, 

rodinu a sociální kontakty.  

 Osobnost (postoje, životní styl): reflektuje osobnost, chování a životní styl 

odsouzeného a rizika v něm, včetně užívání návykových látek a hraní. Obsahuje 

dynamické faktory závislost, osobnost a chování. 

Doplňující otázky 

 Jak dnes hodnotíte trestnou činnost, za kterou jste v současnosti ve výkonu trestu? Co 

je pro vás motivací pro řešení vašich problémů? Zaznamenejte na číselné ose, v jaké 

míře cítíte odpovědnost za trestný čin, za který jste aktuálně ve výkonu trestu. 

1.7.2. Dynamický faktor: 

 Vzdělání a výchova popisuje úroveň a kvalitu dosaženého vzdělání a charakter 

výchovného prostředí, ve kterém odsouzený vyrůstal. Posuzují se rizika vyplývající 

z nízkého či nedokončeného vzdělání, z negativních dopadů výchovného prostředí na 

jedné straně a z odloučení od primární rodiny z důvodu institucionalizovaných pobytů 

na straně druhé, rizika vyplývající z poruch chování a souvislost tohoto faktoru 

s trestnou činností.  

 Popis stavu před nástupem do výkonu trestu v dynamickém faktoru Vzdělání 

a výchova obsahuje tři části: znalost češtiny u cizinců, vzdělání, výchova. 

 Popis stavu dynamického faktoru Vzdělání a výchova není v části vzdělání 

časově ohraničen a věnuje se celému dosavadnímu životu odsouzeného.  

 Popisuje: dosažené vzdělání, absolvované kurzy, rekvalifikace a získanou praxi, 

další schopnosti, dovednosti a jazykové znalosti, probíhající přípravu na zaměstnání.  



20 

 

1.7.3. Výchova 

 Výchovu lze definovat jako cílevědomou, plánovitou a všestrannou činnost 

směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní život. 

 V oblasti výchovy, která úzce souvisí s rodinným prostředím a sociálními 

kontakty, lze nalézt řadu rizikových faktorů, které se řadí mezi spolehlivé a ověřené 

kriminogenní faktory. Mezi nejčastěji zmiňované patří kriminalita v rodině, početnost 

rodiny, nedostatečné rodičovské kompetence, násilí v rodině, zneužívání, zanedbávání, 

nedůsledný rodičovský dohled, kontakty s kriminálně narušenými jedinci. 

1.7.4. Rodina 

 Při popisu rodiny, ve které odsouzený vyrůstal, nás zajímají především tyto 

charakteristiky:  

1. Složení rodiny: úplná rodina, neúplná rodina, doplněná rodina, pěstounská péče, jiná 

forma uspořádání. 

2. Funkčnost rodiny: rozlišujeme 4 typy rodin (v závorce je uveden přibližný % výskyt 

v populaci)  

• funkční rodina (85%)  

• problémová rodina (12-13 %)  

• dysfunkční rodina (2 %)  

• afunkční rodina (0,5 %) 

1.7.5. Výchova v ústavním prostředí 

 Výchova v ústavním prostředí spojená se separací dítěte v raném věku od matky 

a v pozdějším i z rodinného prostředí s sebou nese zásadní rizika a má svá specifika, 

která formují osobnost dítěte. Proto je velmi důležité věnovat pozornost tomu, v jakém 

věku, na jak dlouhou dobu a za jakých okolností bylo dítě vychováváno v jiném než 

rodinném prostředí.  

• V nabídce má hodnotitel možnost zaznamenat tyto možnosti:  

• Zdravotnické zařízení  

• Školské internátní zařízení  

• Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  

• Střediska výchovné péče  
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• Dětský diagnostický ústav  

• Dětský domov  

• Dětský domov se školou  

• Výchovný ústav  

• Vězení  

1.7.6. Sociálně-patologické jevy 

 Sociálně-patologickým jevem se obecně rozumí takové chování jedince, které je 

charakteristické především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo 

porušováním sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot. Chování a jednání, 

které vede v důsledku k poškozování zdraví jedince nebo prostředí, ve kterém žije 

a pracuje, může vést až k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám 

a deformacím.6 Sociálně-patologický jev není nahodilý, ale má svou genezi, dynamiku, 

příčiny, důsledky a vztahuje se k mnoha prvkům prostředí, ve kterém vznikl. 

1.7.7. Volný čas 

 Volný čas je významnou částí dne dítěte. Kromě povinností, které souvisí se 

školou a vyplývajících z výchovného přístupu rodičů, významně formuje osobnost 

dítěte i způsob trávení volného času.  

 Z hlediska vzniku možných rizik souvisejících se zvýšením pravděpodobnosti 

páchání trestné činnosti nás zajímá, zda trávil část svého volného času:  

Organizovaně v nějakém kroužku nebo sportovním klubu, jinou neorganizovanou, ale 

aktivní formou nebo, spíše pasivními formami zábavy popř. jinak.  

1.7.8. Rizikový faktor 

 Rizikový faktor Vzdělání a výchova byl konstruován expertně pracovním 

týmem. Obsahuje celkem 8 rizik, prvních 7 se týká samotného faktoru. Poslední 

8. riziko představuje zhodnocení souvislosti faktoru s trestnou činností. Toto riziko se 

vyhodnocuje v rámci škály žádná, nízká, střední, vysoká a nehodnoceno. 

                                           
6 Prevence sociálně patologických jevů. Praha: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky r. s. 

2002-2003, str. 4 



22 

 

 Zhodnocení jednotlivých rizik má přímý vliv na objektivní výpočet celkového 

rizika Vzdělání a výchova. V případě, že je aktuálně nedostatek informací ke 

zhodnocení daného rizika, zvolí se možnost chyby. 

• Základní nebo nedokončené vzdělání 

• Dysfunkční rodinné prostředí 

• Kriminální zátěž v rodinném prostředí 

• Institucionální výchova 

• Neúplná rodina 

• Poruchy chování v dětství 

• Členství v sociálně závadové skupině 

• Souvislost tohoto faktoru s trestnou činností 

1.7.9. Motivace 

 Motivace se zjišťuje s ohledem k faktoru Vzdělání a výchova a jeho rizikům, 

které byly identifikovány hodnotitelem. Podkladem pro hodnocení motivace je 

i dotazník sebehodnocení, který se vyplňuje s odsouzeným. 

Uvědomuje si rizika - z celkového dojmu z pohovoru a dále např. z údajů v dotazníku 

sebehodnocení vyplývá, že si identifikovaná rizika uvědomuje. 

Neuvědomuje si rizika - z celkového dojmu z pohovoru a z údajů v dotazníku 

sebehodnocení vyplývá, že si identifikovaná rizika neuvědomuje.  

Nemá zájem o řešení – na téma motivace nechce odpovídat, nespolupracuje, ještě se 

nehodnotí, zda identifikovaná rizika chce řešit. 

1.7.10. Protektivní faktor 

 Protektivní faktory jsou faktory, které mírní nebo tlumí efekty rizika. Jejich 

přítomnost zvyšuje odolnost vůči působení faktorů rizikových. Takže v situaci, kdy je 

přítomno i jejich větší množství, dokážou zvyšovat odolnost jedince před rizikem 

páchání trestné činnosti tím, že působí v protikladném směru. Obě tyto skupiny faktorů 

(tj. rizikové a protektivní) jsou v neustálé interakci a vzájemně se ovlivňují. Protektivní 

vlastně znamená přítomnost něčeho pozitivního, nejde tedy jen o nepřítomnost 

negativního.  

 Je patrné, že protektivní faktory prostupují jak statické, tak dynamické faktory 

v nástroji. V současné chvíli je jich celkem 16, přičemž jejich konstrukce je expertním 
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návrhem pracovního týmu. Faktory byly konstruovány tak, aby jejich splnění nebylo 

dané pouhou ne/přítomností popisovaného jevu, ale hodnotitel musí identifikovat jejich 

protektivní potenciál. Aby tak získaly svoji váhu v celkovém hodnocení.  

 Je zřejmé, že nemůžeme např. se stoprocentní jistotou říci, zda bude mít 

odsouzený za pět let stejně stabilní bydlení jako v současnosti. Proto tento protektivní 

faktor je možné označit pouze tehdy, jestliže vzhledem k aktuální situaci lze oprávněně 

předpokládat trvalost daného faktoru bez přítomností indicií změny k horšímu. 

1.7.11. Doporučení 

 Doporučení zpracovávají za svou odbornost všichni hodnotitelé a slouží 

k zaznamenání informací o tom, jak s odsouzeným v průběhu výkonu trestu zacházet. 

1.7.12. Statické faktory 

 Statické faktory jsou faktory konstantní a neměnné, popř. se mění pouze 

jednosměrně (např. věk). Výpočet rizikovosti statických faktorů (statické riziko) je 

založen na údajích o charakteristikách trestné činnosti a uložených sankcí. Tuto 

charakteristiku tvoří údaje z: trestní minulosti, způsobené újmy a aktuální trestné 

činnosti. 

• Kolikrát ve VTOS 

• Celková doba věznění (za posledních 5 let) 

• Věk prvního odsouzení 

• Věk při propuštění z posledního věznění 

• Věk při nástupu aktuálního věznění 

• Celkový počet nepodmíněných trestů 

• Celkový počet porušení 

• Jiná závažná skutečnost (zvlášť nebezpečný recidivista, organizovaná zločinecká 

skupina) 

• Výkon zabezpečovací detence 

1.7.13. Újma 

 Újma je definována jako trvalý nebo obtížně odstranitelný fyzický či psychický 

následek trestné činnosti, jedná se o újmu na životě a zdraví člověka, nikoli 

o majetkovou či jinou nemajetkovou újmu (dobré jméno, čest, důstojnost apod.). 
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• Trestné činy násilné povahy 

• Trestné činy se sexuálním kontextem 

• Trestné činy s drogovým kontextem 

 Riziko újmy vyjadřuje pravděpodobnost vzniku újmy a identifikuje 

potencionální oběť. Je založeno na analýze celkového kontextu trestného činu, ze 

kterého vyvozuje možný charakter způsobení újmy v budoucnu. 

 Hodnotitel identifikuje, kdo a s jakou pravděpodobností by se v budoucnu mohl 

stát obětí trestné činnosti hodnoceného odsouzeného. v rámci tohoto zhodnocení je 

třeba věnovat pozornost celé trestní minulosti odsouzeného. 

 Dynamický faktor Bydlení posuzuje charakter místa, kde se osoba převážně 

zdržuje – bydlí, přespává, má svou rodinu, má své osobní věci apod. Ve většině případů 

může být bydliště totožné s adresou trvalého pobytu a na rozdíl od trvalého pobytu 

může mít fyzická osoba těchto bydlišť více. Kvalitativní stránka bydlení zahrnuje 

i kvalitu mezilidských vztahů udržovaných v rámci okruhu místa určeného k bydlení. 

 Dynamický faktor Zaměstnání postihuje kvantitativní a kvalitativní stránku 

zaměstnání většinou v podobě pracovněprávních vztahů. 

 Dynamický faktor Finance posuzuje jednotlivé druhy zdrojů legálních příjmů 

a jejich dostatečnost pro pokrytí základních životních potřeb. 

 Dynamický faktor Rodina a sociální kontakty posuzuje existenci kontaktů se 

svým rodinným a sociálním prostředím včetně jejich vlivu. 

 Dynamický faktor Závislosti popisuje a posuzuje vztah odsouzeného k drogám 

a hazardnímu hraní. Hodnotí rizika s nimi spojená a souvislost tohoto faktoru s jeho 

trestnou činností.  

 Dynamický faktor Osobnost a chování popisuje významné osobnostní 

charakteristiky, některé projevy maladaptivního chování, zhodnocuje rizika vyplývající 

z osobnosti a souvislost tohoto faktoru s trestnou činností.  

1.7.14. Adaptace 

 Adaptace se zabývá zhodnocením adaptačního procesu během výkonu trestu 

odnětí svobody. 

• Chování na nástupním oddělení. 

• Projevy chování vůči zaměstnancům: 



25 

 

• Kontakt se zaměstnanci vyhledává minimálně nebo jen na základě přímé výzvy  

• Kontakt se zaměstnanci odmítá  

• V kontaktu se zaměstnanci je nejistý  

• K zaměstnancům se chová familiárně, příliš osobně  

• Se zaměstnanci se pokouší manipulovat  

• Poutá na sebe pozornost zaměstnanců  

• K zaměstnancům se chová konfliktně  

• Projevy chování vůči ostatním odsouzeným: 

• Kontakt s ostatními odsouzenými vyhledává minimálně nebo jen na základě 

přímé výzvy  

• Kontakt s ostatními odsouzenými odmítá  

• V kontaktu s ostatními odsouzenými se nedokáže prosadit  

• Ostatními odsouzenými je snadno ovlivnitelný  

• S ostatními odsouzenými se snaží manipulovat  

• V kontaktu s ostatními odsouzenými se snaží prosadit na úkor druhých  

• V kontaktu s ostatními odsouzenými se chová konfliktně  

1.7.15. Mimořádné projevy nežádoucího chování 

• Ventiloval agresi vůči předmětům  

• Závažným způsobem narušoval soužití  

• Otevřeně nepřijímá určité skupiny nebo osoby  

• Použil násilí nebo pohrůžky násilí vůči jiným odsouzeným  

• Došlo z jeho strany k nějaké formě napadení pracovníka Vězeňské služby  

• Aktivně se snažil vyvolat nepokoje nebo se na nich přímo podílel  

• Pokusil se o sebevraždu  

• Zneužil drogu  

Výsledkem SARPO je ucelená zpráva všech zainteresovaných zaměstnanců Vězeňské 

služby České republiky ke každému odsouzenému. Vzor rozšířené zprávy příloha č. 1. 

1.8. Programy zacházení  

 Věznice na základě komplexní zprávy zvolí program zacházení, který pro 

odsouzeného považuje za vhodný. 
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 Každá věznice se částečně liší v nabídce aktivit, která vychází z možností 

nabídky lektorů, odborných dozorů, nebo také z důvodu umístění konkrétní věznice. 

Jiné aktivity nabídne věznice uprostřed města, jiné věznice u lesa nebo v odlehlejším 

místě. Záleží také na velikosti pozemku a prostoru, vhodného k provozování některých 

aktivit. Důležitý je také faktor zájmu a zkušenosti odsouzených, kteří si některé kroužky 

organizují a vedou sami, např. hudební nebo jazykový.  

 Nabídka aktivit ve věznici je rozdělená na několik typů: vzdělávací, zájmové 

a speciálně výchovné. Nyní charakterizujeme jednotlivé typy a uvedeme si k nim 

několik příkladů. Vedení jednotlivých aktivit provozují speciální pedagogové, 

vychovatelé nebo přímo sami odsouzení, kteří jsou v daném tématu zběhlí a jsou 

schopni své vědomosti předávat ostatním.7  

1.8.1. Vzdělávací  

 Tento typ se zaměřuje na prohlubování znalostí a rozšiřování všeobecného 

přehledu jedinců. 

• Kurzy německého, anglického, ruského a španělského jazyka 

• Zeměpisný kurz, Kurz biologie člověka, Právní minimum, Hudební kroužek, 

Základy ekonomie a managementu, Kurz sociálního minima, Kurz BESIP, Kurz 

historie, Zdravověda, Kurz dopravní výchovy, Kurz autoškola, Kurz myslivosti, 

Kurz společenského chování, Kurz vaření, Kurz psaní na stroji 

• PC kurzy – multimédia, Excel, Windows 

1.8.2. Zájmové 

 Zájmové kroužky většinou navrhují sami odsouzení. Jedná se o takové aktivity, 

o které je největší zájem.  

• posilovna, kroužek šipek, poslechový kroužek, kroužek kondičního cvičení, 

kroužek vážné hudby, kroužek míčových her, modelářský kroužek, kroužek 

akvaristiky, zahradnický kroužek, kroužek stolního tenisu, kulečníkový 

a šachový kroužek, tenisový kroužek, hudební kroužek, filmový kroužek, 

keramický kroužek, Sudoku kroužek.  

                                           
7 § 36, zákonu č. 169/1999 Sb. O výkonu trestu odnětí svobody  
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1.8.3. Speciálně výchovné  

 Jsou zaměřeny nejen na získávání znalostí, ale i na výchovné působení na 

jednotlivce ke snazšímu začlenění do společnosti či získávání určitých společenských 

norem, které využije po ukončení výkonu trestu odnětí svobody.  

• Kurz společenského chování, Arteterapie, Psychohry, Pohybová terapie, 

Dramatická skupina, Protidrogová poradna, Relaxační a terapeutické techniky, 

Ergoterapie – pracovní činnosti, Kurz komunikace, 3xZ – zastav se, zamysli se, 

změň se, Nácvik psychosociálních dovedností, Kurz sebeobslužních dovedností, 

Kurz společenské etikety a etického chování, Sociálně-právní gramotnost, 

Předvýstupní besedy, Antiagresivní trénink pro odsouzené, Finanční gramotnost 

• Mezi speciálně výchovné typy lze započítat i duchovní, pracovní aktivity 

a oblast utváření vnějších vztahů.  

 K naplňování jejich potřeb a zájmů také patří duchovní péče. Stálým 

zaměstnancem Vězeňské služby je kaplan, který zajišťuje základní duchovní potřeby. 

Základní duchovní potřebou myslíme kontakt s ostatními věřícími, provádění modliteb, 

rozhovory s kaplanem, čtení z bible či koránu apod. Za odsouzenými jiného náboženství 

a víry docházejí externí pracovníci, kteří pravidelně nebo i na vyžádání navštěvují 

věznici.  

 Záměrem projektu zřízení Oddílu s rozšířeným programem o pastorační 

a psychospirituální péči (ORP) je umožnit motivovaným ostrahovým odsouzeným žít 

a trávit svůj čas ve věznici aktivně a smysluplně dle křesťanských hodnot. Obohacení 

o duchovní rozměr související s prožíváním víry (popřípadě s osobním hledáním vlastní 

cesty k jejímu nalezení), včetně rozšíření obzoru o teologicko-axiologický náhled by 

mělo pomoci odsouzeným na jejich směřování k morálně hodnotnému a samostatnému 

způsobu života po výkonu trestu odnětí svobody v rámci nedelikventní 

postpenitenciární perspektivy. 

 Úspěšnost plnění programu zacházení v oblasti cílů, jednotlivých aktivit, 

pořádku a kázně se vyhodnocuje zpravidla jednou za 1 - 6 měsíců dle zařazení 

odsouzeného, jeho věku a trestní minulosti. 
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 Hodnocení úspěšnosti plnění programu zacházení je součástí komplexního 

hodnocení naplňování účelu výkonu trestu. 

 Plnění programu zacházení, charakteristika osobnosti odsouzeného a možnosti 

jeho resocializace jsou vedle chování, jednání, postojů ke spáchanému trestnému činu 

a výkonu trestu jednou z rozhodujících skutečností při zařazování odsouzeného do 

prostupných skupin vnitřní diferenciace. 

 Prostupné skupiny vnitřní diferenciace tvoří ucelený systém pozitivní motivace 

odsouzených. Ve vnitřním řádu se stanoví podrobnější podmínky vnitřní diferenciace 

tak, aby odsouzený mohl být během výkonu trestu na základě změn svého chování, 

přístupu k plnění zadaných úkolů a dalších kritérií postupně zařazován do jednotlivých 

skupin. 

 Kromě aktivit uvedených v programu zacházení se může odsouzený v době 

vymezené v denním rozvrhu věnovat i svým zájmům a tím uspokojovat své potřeby: 

• Využívání vězeňské knihovny 

• Odběrem denního tisku, knih a publikací 

• Sledováním televizních pořadů a poslechem rozhlasu 

• Účastí na dalších vzdělávání a zájmové činnosti pořádaných nebo 

zprostředkovaných věznicí 

 Vzdělávání zajišťují zpravidla odloučená pracoviště středního odborného 

učiliště. V ostatních věznicích, zajišťuje vzdělávání odsouzených oddělení výkonu 

trestu. Odsouzený musí být ke vzdělávání v konkrétním vzdělávacím programu 

zdravotně způsobilý. 

 Z dokladů o odsouzených nesmí být patrné, že byly získány ve výkonu trestu. 

Odsouzení, kteří nedokončí studium v době výkonu trestu, mají právo studium dokončit 

v příslušné škole. 

 Odsouzeným, umístěným v oddělení s nízkým nebo středním stupněm 

zabezpečení věznice s ostrahou nebo věznici pro mladistvé, může ředitel věznice 

povolit volný pohyb mimo věznici k docházce do školy.8 

                                           
8 § 46, zákonu č. 169/1999 Sb. O výkonu trestu odnětí svobody 
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1.9. Programy zaměřené na konkrétní trestnou činnost 

 Tyto programy jsou součástí uceleného programu zacházení a zabývají se 

působením na odsouzené v pro ně nejcitlivějším a nejproblematičtějším tématu. 

 Odsouzení si musí uvědomit, co spáchali, musí o své trestné činnosti začít 

mluvit a snažit se vyvarovat krizových situací a spouštěčů. K tomu jim pomáhají 

konkrétní programy. 

 Program GREPP (z ang. Reedukační psychologický program zaměřený na práci 

s vinou). Je to krátkodobý intenzivní reedukační program pro pachatele sexuálního 

násilí na dětech, včetně komerčního využití a dalších trestních činů násilí a týrání dětí. 

 Program GREPP 2 už je dlouhodobý terapeutický program zaměřen na 

pachatele sexuálního násilí na dětech. 

 TP KEMP (Kognitivně-emocionálně-motivační program) je dlouhodobý 

terapeutický program pro pachatele domácího násilí a týrání svěřené osoby. Kromě 

dlouhodobých terapeutických programů připravuje Vězeňská služba rovněž krátkodobé 

antiagresivní tréninkové programy. 

 Program PARDON se zaměřuje na pachatele dopravních nehod v přímé 

souvislosti s problémovým průběhem řidičské praxe. Jde o odsouzené za přečin 

ohrožení pod vlivem návykové látky, popřípadě maření úředního rozhodnutí. Hlavní cíl 

je dosažení změny v chování řidiče a formování jeho postojů. 

 Program 3Z (Zastav se, zamysli se, změň se) kognitivně-behaviorální program 

s terapeutickými prvky je zaměřen na dospělé odsouzené. Cílem je vést odsouzené 

k vytvoření si adekvátního náhledu na trestnou činnost a uvědomit si a přijmout 

konkrétní důsledky vyplívající z jejího páchání. 

 TP 21 JUNIOR je edukativně-terapeutický program pro mladistvé. Cílem je 

minimalizace násilných projevů v chování odsouzených snížením jejich aktuální, 

situačně podmíněné hladiny agresivity. 

 Mladiství jsou motivováni vytvořit si pozitivní náhled na nevhodnost řešení 

konfliktních a zátěžových situací agresivním jednáním, uvědomit si vlastní 

zodpovědnost a přijetí konkrétních důsledků za své jednání a za porušování zásad 
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slušného chování spojeného s násilím. Jsou vedeni k smysluplnému využívání svého 

volného času. 

 Tyto programy probíhají pouze během výkonu trestu. Trendem poslední doby je 

péče o odsouzené i po ukončení trestu. K tomu slouží programy prolínající se z trestu do 

civilního života, zaměřené na uplatnění se na trhu práce. Jedná se zejména o soukromé 

subjekty spolupracující s Vězeňskou službou České republiky. Probační a mediační 

službou a kurátory.    

1.10. Nabídky soukromých subjektů na zvyšování kvalifikace 

odsouzených 

 Nadstavba programu zacházení je spolupráce se soukromými subjekty 

a externisty, kteří přinášejí rozšířené a rozmanité vzdělávací programy na zvýšení 

kvalifikace a uplatnění na trhu práce v konečném hledisku výhodné pro stát jak 

z finančního tak i bezpečnostního hlediska. 

 Jedná se především o neziskové organizace podporované a dotované z Norských 

Fondů, fondů Evropské Unie, Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.  

1.10.1. Na svobodu připraven 

 Společnost SVI AJAK z. s. realizuje za branami věznice projekt zaměřený na 

problematiku začleňování znevýhodněných osob ve výkonu trestu na trh práce. Tento 

program byl schválen v rámci výzvy OPPA - Operačního programu Praha - 

Adaptabilita. 

 Cílem tohoto projektu je především zpětná resocializace osob ve výkonu trestu 

na trhu práce jako takovém. Proto se zaměřuje primárně na oblast vzdělávání cílové 

skupiny v naprosto klíčové oblasti práce s osobním počítačem a dále na aktivity 

zaměřené na pracovní diagnostiku, osobní motivaci a hledání praktické cesty k prvním 

krokům na svobodě. Právě ty pak mohou rozhodnout o skutečné zpětné integraci cílové 

skupiny, jako lepší cestě ve srovnání s možnou recidivou. 

 Do projektu je aktuálně zapojeno 38 zájemců. Za účelem realizace projektu byly 

ve věznici vybaveny dvě učebny moderní výpočetní technikou, každá pro celkem osm 

uživatelů. Vzhledem k tomu, že cílem vzdělání je seznámit cílovou skupinu také 
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s internetem a e-mailem jako moderními pracovními a komunikačními nástroji, bylo za 

tímto účelem ve spolupráci se společností Advice Corporation s.r.o. vyvinuto unikátní 

softwarové řešení pro simulaci prostředí sítě internet. Toto řešení je pak jednou 

z velkých přidaných hodnot projektu. Projekt je plánován na výuku v délce devíti 

kalendářních měsíců na jeden kurz. 

1.10.2. Restart 

 Společnost DP Work s.r.o. za podpory evropských fondů a operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, řídí ve věznici projekt Restart. Cílem tohoto projektu je 

nastavení procesu úspěšné resocializace odsouzených po propuštění z výkonu trestu, za 

pomoci spolupráce s personálními agenturami pracujícími pro automobilové a strojní 

továrny, nebo pro podniky se zemědělským zaměřením. 

 Projekt začíná již ve věznici výběrem a motivací cílové skupiny pomocí 

psychodiagnostiky (externí specialista + interní psycholog). Po propuštění společnost 

zajišťuje mentoring. Odveze klienta do komunitního bydlení a doprovodí jej na Úřad 

práce, kde mu pomáhají s výběrem zaměstnání, připravují klienta na vstupní pohovor na 

konkrétní pracovní zařazení. Dále poskytují postpenitenciární služby, jako: skupinová 

psychosociální intervence, individuální finanční poradenství, terapeutická podpora 

a drogové poradenství. 

Cílová skupina: 

• Věk 18 - 50 let 

• Dobrá zdravotní a fyzická kondice 

• Manuálně zručný 

• Schopnost práce v taktu 

• Ideálně vyučen v technickém nebo stavebním oboru 

• Praxe v průmyslu ideálně v automobilovém nebo ve stavebnictví 

1.10.3. Zkušenosti a zpětná vazba z projektu 

 Pracuji s osobou se závislostí minimálně 6 měsíců před propuštěním z výkonu 

trestu odnětí svobody. Ze vzorku 20 odsouzených v projektu mělo 18 odsouzených 

drogovou nebo alkoholovou zátěž z minulosti. Exekuce se musí řešit aktivně již 

v průběhu výkonu trestu. Posilují sociální kompetence odsouzených v průběhu výkonu 
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trestu, protože dlouhodobý pobyt ve vězení má desocializační účinek. Motivují k jinému 

způsobu života, upevňují životní postoje a věnují se hodnotám a cílům do budoucna. 

 Projekt se osvědčil jako funkční model v rámci penitenciární a postpenitenciární 

péče. Aktuálně je 5 propuštěných osob v pracovním poměru.  

1.10.4. Sociální a pracovní reintegrace odsouzených před propuštěním 

z výkonu trestu 

 Další projekt společnosti DP WORK s.r.o. spolu s partnerem Polytechna 

Colsulting realizovaný v zařízeních Vězeňské služby České republiky je komplexní 

pojetí edukačních, psychodiagnostických a poradenských aktivit k zvýšení 

uplatnitelnosti na trhu práce a plnohodnotném návratu do společnosti. 

 Projekt je zaměřen na skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením. Vybraná 

věznice zajistila cílovou skupinu a prostřednictvím vybraných, k tomu kvalifikovaných 

osob se sama podílela na výuce, diagnostice i poradenství. 

 Pojetí programu je inovativní, protože vychází z ověřených požadavků na 

obsazení volných míst na trhu práce a směřuje cílovou skupinu na konkrétní pracovní 

místa po absolvování komplexního souboru provázaných činností (diagnostika, 

pracovní poradenství, technické školení, zvýšení kvalifikace/rekvalifikace).9 Motivací je 

skutečnost reálné možnosti získání zaměstnání v automobilovém průmyslu. Záměrem je 

umístit v průběhu projektu cca 50 osob a v umisťování pokračovat i po skončení 

projektu. 

 Technická příprava na pozice v průmyslových odvětvích: tento kvalifikační kurz 

je základní a vstupní aktivitou projektu a prochází jím každý vybraný odsouzený. Kurz 

má délku 15 dní a je zaměřen primárně na moderní systémy a principy, které jsou 

užívány v automobilovém průmyslu. Dále je akceptováno občanské vzdělání se 

zaměřením na orientaci na trhu práce a tzv. měkké dovednosti, které dopomáhají ke 

zvládání těžkých životních situací. 

Těchto kurzů bylo realizováno 18 běhů. 

Předpokládaný počet úspěšných absolventů kvalifikačních kurzů je 144 osob. 

                                           
9 Dostupné z: http://www.dpwork.cz/socialni-a-pracovni-reintegrace-odsouzenych-pred-propustenim-z-

vykonu-trestu 
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 Aktivity souběžné se základním kurzem: psychodiagnostické testování spojené 

s kariérním poradenstvím a pracovně právním poradenstvím. 

 Následné kurzy: na základě práce účastníků v základním kurzu a jejich 

diagnostických výsledků byli účastníci rozděleni do 3 kategorií, které určují jejich další 

směřování v projektu. 

 Osoby k zaučení: tyto osoby jsou umisťovány na různou praxi v rámci věznice. 

S ohledem na technické možnosti a aktuální složení odsouzených byla v průběhu 

projektu přehodnocena jeho realizace a nedochází k vykonávání praxe mimo areál 

věznice. Ze 44 osob spadajících dle projektové žádosti realizováno 21 osob. 

 Osoby pro další technické vzdělávání: v rámci této kategorie jsou realizovány 

kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku (53 osob), školení svářečských pracovníků  

(30 osob) a lakýrník a natěrač (12 osob). Dle projektové žádosti spadá do této kategorie 

80 osob, v průběhu projektu navýšeno na 95 osob. 

 Osoby, jež získávají kvalifikaci pro potřeby věznice: v této kategorii jsou 

odsouzení vzděláváni v kurzech pro obsluhu motorové pily (10 osob) a základní 

obsluha PC (20 osob). Tato kategorie byla oproti projektové žádosti navýšena 

z původních 20 osob na 30 osob.  

 Výstupy projektu: 179 osob prošla úvodním kurzem Technická příprava na 

pozici v průmyslovém odvětví.  

 Dále došlo k proškolení: 53 osob na obsluhu vysokozdvižného vozíku,  

30 zaučení svářečských pracovníků, 12 lakýrníků a natěračů, 10 osob na obsluhu 

motorové pily, 20 osob na obsluhu PC, 21 osob prošlo praktickým zaučením 

v prostorách věznice. 

 Celkem tedy uskutečněno 146 následných kvalifikačních kurzů či zaškolení.10 

 Účastníci byli na základě pravidelných porad realizačního týmu a výsledků 

andragogického a psychologického poradenství rozčleňováni do 3 kategorií: 

• Prioritní pomoc s hledáním zaměstnání včetně ubytování zdarma po dobu  

30 dnů. (cca 35 osob) 

                                           
10Dostupné z: http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/o-nas-1583/spoluprace-s-nevladnimi-organizacemi-

283/reintegrace-odsouzenych-12120  

http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/o-nas-1583/spoluprace-s-nevladnimi-organizacemi-283/reintegrace-odsouzenych-12120
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/o-nas-1583/spoluprace-s-nevladnimi-organizacemi-283/reintegrace-odsouzenych-12120
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• Prioritní pomoc s hledáním zaměstnání. (130 osob) 

• Standardní pomoc s hledáním zaměstnání. (cca 30 osob) 

DP WORK s.r.o. počítá s pomocí účastníkům po propuštění z výkonu trestu, a to i po 

ukončení realizace projektu. 

 Dalšími aktivními subjekty je: Centrum sociálních služeb Praha (oddělení 

resocializačních a reintegračních programů), Centrum podpory podnikání a zástupci 

mezinárodních vězeňských společenství. 

1.11. Výstupní oddělení  

 Obsahem programu výstupního zacházení ve výstupním oddílu je zpravidla 

nabídka povinných a volitelných (nepovinných) činností pro odsouzené, zaměření na 

vyrovnání se s negativními důsledky pobytu ve výkonu trestu a na přípravu na 

soběstačný život v souladu se zákonem.  

 Výstupní oddíly jsou zřízeny pro odsouzené, kteří se v rámci důležité fáze před 

očekávaným skončením výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření odnětí 

svobody, potřebují intenzivněji připravovat na soběstačný život v souladu se zákonem 

v rámci stanoveného programu výstupního zacházení. 

 Prostředí výstupního oddělení je podle možností přizpůsobeno standardnímu 

ubytování, které je obvyklé a vhodné svým vybavením pro dlouhodobé ubytování 

v ubytovacích zařízeních městských nebo soukromých institucí.  

 Vybavení výstupního oddílu zejména prostředky přístroji pro úklid, přípravu 

stravy, praní a žehlení osobního prádla, odpovídá potřebě podle druhů každodenních 

sebeobslužných činností.  

 Při zpracování, aktualizaci a vyhodnocování programu výstupního zacházení lze 

spolupracovat se sociálními kurátory obcí s rozšířenou působností, zástupci externích 

organizací, kteří se aktivně podílí na přípravě odsouzeného na propuštění. Nezbytnou 

součástí je i podpora kontinuální sociální práce a dalších aktivit směřujících do doby po 

propuštění.11  

                                           
11 Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 68/2013 o činnosti výstupních oddílů 
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1.12. Probační a mediační služba 

 Probace - vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo 

odsouzeným, kontrola výkonu trestů bez odnětí svobody, uložení povinností a omezení, 

sledování chování klientů ve zkušební době po propuštění. Individuální pomoc 

a působení na něj, aby nedošlo k obnově narušení právních a společenských vztahů. 

 Mediace - zprostředkování mimosoudního řešení sporu mezi obviněným 

a poškozeným v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět pouze s výslovným 

souhlasem obviněného i poškozeného. 

 Probační a mediační služba působí při okresním soudu a věnuje se klientům, 

v jehož místě působení osoba bydlí. Dle potřeby se dělí na oddělení pro mladistvé nebo 

uživatele omamných a psychotropních látek. 

 Vytváří předpoklady k řešení výkonu trestu bez odnětí svobody. Poskytuje 

odborné vedení a pomoc, spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém 

žije a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný život. Současně pomáhají při 

odstraňování následků trestného činu poškozeným a dalším osobám dotčeným trestným 

činem. Dále se podílí na prevenci trestné činnosti. 

 Probační a mediační služba též spolupracuje s orgány sociálního zabezpečení, 

školami a školskými zařízeními, poskytovateli zdravotnických služeb, s registrovanými 

církvemi a náboženskými společnostmi, zájmovými sdružení občanů, nadacemi 

a dalšími institucemi sledujícími humanitární cíle a v případě potřeby tuto součinnost 

koordinuje z hlediska využití probace a mediace v trestním řízení. 

 Vězeňská služba umožní návštěvu klientů ve věznici kdykoliv, pouze při koluzní 

vazbě12 musí být předem informován předseda senátu nebo samosoudce, který musí dát 

souhlas s touto návštěvou. 

 Úředník probační a mediační služby pracuje s klienty i několik let po propuštění. 

Sleduje a kontroluje jejich začlenění do běžného života, na kterém se aktivně podílí. 

O porušení podmíněného propuštění nebo nedodržování stanovených omezení je 

povinen informovat předsedu senátu nebo samosoudce. V méně závažných případech 

porušení podmínek či omezení může pracovník klienta na zjištěné nedostatky upozornit 

                                           
12 § 67 odst. 1 písm. b), Trestního řádu č. 141/1961 Sb. 
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a dát mu poučení, že v případě opakování ponese následky, které mohou vést až 

k opětovnému návratu do vězení. A to by si při veškeré té snaze nikdo nepřál.13 

  

                                           
13 Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě 
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2. Praktická část 

2.1. Případová studie č. 1 

 Tato studie byla vypracována na základě a studia spisové dokumentace. 

 Klient V. T. se narodil v roce 1972, v současnosti je mu tedy 45 let. 

 Výše uvedený se po dobu pobytu v nástupním oddělení jevil jako 

bezproblémový jedinec. Konfliktní situace nevyhledával, plně respektoval autoritu 

zaměstnanců věznice. Základní povinnosti si plnil bez výhrad a aktivně se zapojoval do 

prací k zajištění každodenního provozu věznice. 

 Osobnost V. T. je spíše extrovertní s prvky dominance v kontaktu s jinými 

osobami. Vzhledem k jeho kriminálním zkušenostem a také osobnosti byla jeho 

adaptace do vězeňského prostředí přiměřená.  

2.1.1. Osobní a rodinná anamnéza 

 V. T. vyrůstal v úplné rodině na statku za městem Hořice. Rodiče V. T. 

pracovali v Jednotném zemědělském družstvu. Otec byl traktorista, nikdy neměl potíže 

se zákonem, pouze kouřil cigarety, alkohol v nadměrném množství neužíval, nepožíval 

žádné drogy ani nehrál hrací automaty. V mládí otec neměl žádné zdravotní potíže, ale  

s  přibývajícím věkem začal trpět cukrovkou. V únoru roku 2016 zemřel. Odsouzený se 

tuto skutečnost dozvěděl již při výkonu trestu odnětí svobody a to konkrétně při 

návštěvě osob blízkých. Matka odsouzeného pracovala v drůbežárně, nikdy neměla 

potíže se zákonem, nekouřila, alkohol v nadměrném množství neužívala, nepožívala 

žádné drogy ani nehrála na hracích automatech. Matky zdravotní stav byl dobrý, až do 

smrti jejího manžela. Od té doby má problémy se srdcem. Odsouzený V. T. měl také 

mladšího bratra, který bohužel ve svých 3 letech zemřel neznámou příčinou. Uzavřený 

sňatek byl rodičů V. T. jejich prvním manželstvím. Odsouzený vzpomíná, ze svého 

dětství, že otec byl doma autoritou a měl vždy rozhodující hlas. Dále sdělil, že si zpětně 

se svým přibývajícím věkem uvědomuje některé věci, kterých lituje a také špatný 

zdravotní stav jeho otce ho přiměl vážit si věcí, na které nyní nekladl důraz. Uvědomuje 

si, že úmrtím otce a jeho odsouzením, zůstala matka doma úplně sama. Odsouzený také 

vzpomíná na svou babičku a další příbuzné, se kterými měl vždy velmi dobré vztahy. 
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 Odsouzený V. T. dle sdělení pracoval na statku zhruba od svých 13 let, a proto 

je na práci hodně zvyklý. Uvedl, že ve svých 15 letech uměl sekat kosou. Na základní 

školu chodil osm let v Hořicích. V průměru dostával hlavně dvojky a trojky, od konce 

sedmé třídy míval snížené známky z chování za záškoláctví. Nikdy však nepropadl, 

jelikož byl velmi manuálně zručný a nadaný. Odsouzený si v době svého dětství 

nestěžoval na nedostatek kamarádů. V žádné skupině však nikdy nefiguroval. V dětství 

se věnoval rybaření, ke kterému ho vedl jeho strýc a také hrál okresní fotbal. Žádnými 

zdravotními problémy v dětství a dospívání netrpěl. Po základní škole se začal učit na 

zedníka, ale školu nedokončil, jelikož její dokončení přestal považovat za důležité  

a  nebavilo ho to. Po ukončení studia začal pracovat jako skladník ve skladu. 

Odsouzený neměl potřebu se učit novým věcem, protože si myslel, že se je snadno 

naučí pouze tím, že je odkouká od ostatních.  

 V letech 1989 – 1990 absolvoval základní vojenskou službu. Služba trvala pět 

měsíců u radistů a zbytek strávil prací pro vojenské stavby. Zkušeností z vojenské 

služby si cení, jako přínosné hodnotí naučení se kázni a poslušnosti. 

 Cigarety odsouzený poprvé kouřil, když mu bylo 14 let. Tehdy to prý zkoušeli 

všichni. V. T. sdělil, že jeho potřeba cigaret se liší od jeho psychického stavu a také se 

od pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody zdvojnásobila. Ve vězení si cigarety, 

z finančních důvodů balí sám. Kouření nevnímá, však jako problém a proto ho neřeší. 

S alkoholem má odsouzený V. T. zkušenosti od svých 17 let. Alkohol požívá jen občas 

při příležitosti, spíše preferuje pivo nikoliv tvrdý alkohol. Ohledně drogy sdělil, že 

nikdy žádné nezkoušel a užívání drog odsuzuje. Hrací automaty nikdy nehrál. Co se 

hazardu týče, maximálně si občas vsadí náhodný tip ve Sportce. 

 Odsouzený po výkonu vojenské služby měl se svou současnou přítelkyní, 

se kterou se seznámil, jednoho syna. Uvedl však sdělil, že vztah se v synových 3 letech 

rozpadl a od té doby syna neviděl. Do dnes spolu nemají spolu dobré vztahy. Uvedený 

matce syna nehradil ani soudem stanovené výživné. Zhruba mezi 25 a 32 lety se 

odsouzený se svou novou partnerkou oženil. Manželství bylo bezdětné a skončilo za 

nedlouho rozvodem. S další přítelkyní má V. T. dvě dcery. Starší A. nar. 2009, 

v současnosti je jí 8 let, a mladší L. nar. 2011, ve věku 6 let. Tyto dvě dcery jsou nyní 

v pěstounské péči sestřenice jeho již bývalé přítelkyně. Odsouzený V. T. uvádí, že se 
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o ně snaží i přes odsouzení starat. V. T. si poté přiznal, že jelikož neviděl vyrůstat svého 

syna, má nyní jiný vztah ke svým dcerám. Od roku 2013 má odsouzený nový vztah. 

 Poslední pracovní zkušeností odsouzeného před nástupem do výkonu trestu 

odnětí svobody byl prodej palivového dříví ve firmě jeho matky v roce 2014. Dále často 

vykonával zedníka na stavbách nebo pomocného zedníka. 

 V rámci výkonu trestu odnětí svobody v roce 2015 absolvoval tři měsíce studia 

školy veřejného stravování. Toto studium následně z důvodu potřeby finančních 

prostředků ukončil a byl přemístěn do Věznice X. Zde dle SARPO byl odsouzenému  

V .T. doporučen program zacházení s kurzy, které vyžadují manuální zručnost. 

Odsouzený V. T. následně absolvoval kurz obsluhy křovinořezu a motorové pily, 

průkaz řidiče vysokozdvižného vozíku, řidičský průkaz skupin B a T. Na základě 

získaných zkušeností z těchto kurzů byl uvedený zařazen do pracujících skupin 

vyjíždějících na venkovní pracoviště. Za tuto vykonanou práci poté obdržel náležitou 

mzdu. Jak sám odsouzený uvádí, absolvování kurzů mu pomohlo získávat nové 

pracovní zkušenosti do života a výkon trestu mu rychleji a lépe utíká. Také navštěvoval 

Soukromou střední školu provozovanou ve věznici a je držitelem výučního listu v oboru 

Lakýrník – natěrač. 

 Cizí jazyky odsouzený V. T. neovládá, na počítači umí pracovat na uživatelské 

úrovni, čte denní tisk a občas i nějaké časopisy, v televizi kouká na zprávy. Zdravotní 

stav odsouzeného je dle jeho názoru dobrý. Po propuštění si chce, ale nechat vyšetřit 

hladinu cukru v krvi a také cholesterol. Z důvodu pobytu ve věznici si chce dále ověřit, 

zda nemá žloutenku. Alergie žádné neudává, psychické problémy neuvádí, se 

sebepoškozováním, sebevraždami a hladovkami zkušenosti nemá. Odsouzený má pouze 

jedno tetovaní na levém rameni. 

2.1.2. Kriminální činnost 

 Poprvé byl odsouzen ve 23 letech za podvod. 

 V roce 2009 byl na vazbě v H. K. kvůli zanedbání povinné výživy, ale skončilo 

to podmínkou. První trest vykonával odsouzený v rozmezí let 2011-2013 za maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, zanedbání povinné výživy, krádež, zpronevěru, 

podvod a ublížení na zdraví. 
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 K výkonu aktuálního trestu nastoupil v březnu 2015. Vykonává jej opět za 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, zanedbání povinné výživy, krádež, 

zpronevěru, podvod a ublížení na zdraví z nedbalosti (při couvání srazil řidičku 

z motocyklu a ona se zranila). Plánovaný konec trestu je leden 2018. 

 Celkový počet záznamů v opisu z evidence Rejstříku trestů, včetně toho 

aktuálního, činí 19. Výkon trestu odnětí svobody byl celkem odložen 8x. K jeho 

přeměně došlo 2x. Obecně prospěšné práce byly uloženy celkem 2x. Peněžitý trest byl 

uložen celkem 1x. Odnětí svobody nepodmíněně bylo uloženo celkem 9x. K přeměně 

došlo 3x. Podmíněně byl propuštěn 1x. Dohled nad pachatelem, přiměřená omezení 

a povinnosti byly uloženy 1x. K přeměně došlo 1x.  

2.1.3. Budoucnost 

 Po propuštění chce odsouzený určitě nastoupit do zaměstnání, aby mohl splatit 

dluhy a dobře se postarat o své dcery. Ve svém volném čase se chce V. T. věnovat 

fotbalu a čtením knih. V rámci své budoucnosti si přeje být společně se svou rodinou 

zajištěný. Odsouzený by rodině pořídil nový automobil a vynahradil jim ztracený čas, 

který byl ve výkonu trestu odnětí svobody. Na svou minulost si přeje zapomenout. 

Rodina a děti jsou teď jeho největší motivací. Odsouzený V. T. si myslí, že je dobrý 

v práci i v péči o děti. Není si vědom činnosti, kterou by nezvládl, je flexibilní. Mottem 

odsouzeného je: „Něco jde lehce, něco těžce, ale všechno jde.“ Nepovažuje se za 

věřícího, ale víra mu nevadí.  

 Odsouzený se ve výkonu trestu odnětí svobody projevoval jako zdatný 

manipulátor s relativně širokým repertoárem manipulačních strategií. Byl hrdý na své 

schopnosti a neváhal zdůrazňovat své kvality. V prostředí výkonu trestu se velmi dobře 

orientoval, ale hleděl si své osoby, což ostatní respektovali. 

 Po propuštění V. T. nyní pracuje ve skladu v místě bydliště, jako řidič 

vysokozdvižného vozíku. Tuto pracovní dovednost získal absolvováním kurzu 

pořádanou DP Work ve věznici. Můžeme tedy říci, že program zacházení společně 

s rekvalifikačními kurzy u tohoto odsouzeného byl úspěšný. 

2.2. Případová studie č. 2 

 Tato studie byla vypracována na základě studia spisové dokumentace. 



41 

 

 Klient M. C. se narodil v roce 1983, v současnosti je mu tedy 34 let. 

 Po dobu pobytu v nástupním oddělení se jevil jako bezproblémový jedinec. 

Konfliktní situace nevyhledával, plně respektoval autoritu zaměstnanců věznice. 

Základní povinnosti si plnil bez výhrad, zapojoval se do prací k zajištění každodenního 

provozu věznice. 

2.2.1. Osobní a rodinná anamnéza 

 M. C. se narodil do úplné rodiny. Když M. C. bylo 7 let, rodiče se po neshodách 

rozvedli. Hlavním důvodem rozvodu vidí odsouzený v tom, že jeho otec nastoupil do 

vězení. Před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody se otec M. C. živil jako 

podnikatel (na obor činnosti si odsouzený nevzpomíná). Dle sdělení M. C. byl otec vždy 

hodný, tolerantní a vztahy měli s odsouzeným dobré. Přestože měl otec problémy se 

zákonem a byl ve vězení (odsouzený uvádí, že jen jednou), chodili za ním na návštěvy 

a kontakt neztratili nikdy. Matka odsouzeného M. C. se v jeho dětství živila jako 

uklízečka v nemocnici, dnes má vlastní úklidovou firmu. Vážné zdravotní potíže nikdy 

neměla a drogám, alkoholu nebo hraní automatům nikdy nepodlehla. Matka na rozdíl od 

otce neměla potíže se zákonem. Odsouzený zpětně vidí skutečnost, že jeho matka to 

s otcem neměla vůbec lehké. Manželství rodičů, bylo prvním manželstvím obou. Po 

rozvodu s otcem, si matka našla nového partnera, který odsouzeného i jeho matku 

hodně bil. Dle sdělení odsouzeného, matka s tímto partnerem žije dosud, ale prý jí již 

nebije. Dle názoru odsouzeného ho nový partner matky tehdy bil hlavně proto, že zlobil, 

dělal naschvály a provokoval. Taky často utíkal z domova k babičce. Zpětně své 

chování odsouzený hodnotí za protestující, jelikož chtěl, aby otec s jeho matkou byli 

zase spolu. Odsouzený také sdělil, že v tuto dobu toužil být umístěný do dětského 

domova a jeho chování proto bylo nerespektující a problémové. Období mezi 12 a 15 

roky strávil v různých výchovných ústavech. Tento pobyt odsouzený neviděl negativně, 

byl spokojený, protože měl větší klid, než doma, a nikdo si tam na něj nevyskakoval. 

Dodělal si tam zbytek základní školy a naučil se tam hrát na kytaru. Po návratu domů ho 

jeho otčím rovnou vyhodil, takže šel bydlet k babičce, odkud se později přestěhoval za 

družkou. 

Odsouzený má dvě sestry. Jedna je mladší o dva roky a druhá o čtyři. Každá má čtyři 

děti. Se sestrami a jejich rodinou se vídají často a vztahy mají a vždy měli dobré. 
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Odsouzený pochází z velké rodiny (jeho matka byla z jedenácti dětí), takže má hodně 

bratranců a sestřenic. V rodině byly vždy dobré vztahy a často se scházeli k různým 

oslavám. Velký vliv na jeho výchovu měli i prarodiče. 

 Odsouzený M. C. zdravotní potíže v dětství a dospívání neměl. V současné době 

se léčí s cukrovkou. Na drogách nebo alkoholu závislý nikdy nebyl, hrací automaty také 

nikdy nehrál. Před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody žil se svou přítelkyní, 

o kterou se staral, protože má rakovinu. Na základní školu chodil v Havlíčkově Brodu. 

Propadl už v první třídě, jelikož učení nepokládal za důležité a nebavilo ho. Měl špatný 

prospěch a velmi brzy i horší známky z chování, především za nekázeň, rvačky 

a záškoláctví. Od základní školy, se hodně bil. Z velké části to asi mělo souvislost s tím, 

že je Róm. Ostatní na něj proto útočili nebo si ho dobírali a on reagoval agresí. Stejně 

tak musel podle svých slov často chránit i své sestry. Uvádí, že byl vždy živé dítě. 

 Zhruba v 10 letech se necelý rok věnoval kickboxu, ale když začal tohoto sportu 

zneužívat byl z tohoto kurzu vyloučen. Poté hrál asi rok stolní tenis a také se věnoval 

atletice. Na svůj věk byl odsouzený poměrně dobře tělesně vyspělý, proto se kamarádil 

většinou se staršími lidmi, kteří ho i chránili. Kromě zlomené ruky neměl v dětství 

žádné zdravotní problémy.  

 Po základní škole nastoupil na střední odborné učiliště, obor zedník. Tam ale 

taky dlouho nevydržel, protože se stal otcem. Jeho školní docházka tedy skončila 

nedokončeným prvním ročníkem. 

 Cigarety poprvé odsouzený kouřil, když mu bylo 12 let. Tehdy to bylo v partě 

z frajeřiny. Od té doby kouří dodnes. Nejvíce vykouřil cca šedesát cigaret za den, dnes 

je to mezi deseti až patnácti denně. Odsouzený sdělil, že v minulosti zkoušel s kouřením 

přestat, ale nikdy se mu to nepodařilo. 

 Alkohol pil poprvé už ve škole. V té době se ale neopíjel, dal si maximálně tři 

piva. Když ho pustili z prvního trestu, tedy někdy ve 26 letech, začal pít hodně. Dnes 

preferuje spíše kořalku a rum, pivo maximálně na žízeň. Je prý schopen vypít 2,5 litru 

rumu a nebýt opilý. Poté si na žízeň dá i několik piv. Bez společnosti přátel však vypije 

jen pár piv. V těchto stavech prý výpadky paměti nemá a alkohol za problém 

nepovažuje. Dle sdělení odsouzeného je v jeho rodině, zejména u starších generací, 

zvykem hodně pít, ale odsouzený to za alkoholismus nikdy nepovažoval. 
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 V 18 ti letech poprvé užil pervitin. Od začátku bral nitrožilně. Užíval do 24 let 

zhruba jednou za týden nebo jednou za dva týdny. THC zkusil jednou, někdy okolo  

16 let. Prý mu to nechutnalo a dodnes to nemůže ani cítit. Jiné drogy nezkoušel. 

 Na automatech hrál poprvé v 17 letech. Dle sdělení odsouzeného M. C. vždy jen 

za drobné, nejvíc najednou prohrál přibližně 1.000,- korun českých. 

 M. C. začal i krást a to od svých 11 let. Krádeže se snažil přikládat ke svému 

chování, kterým se snažil dostat do dětského domova. Je ovšem patrné, že celá pravda 

tím vyčerpána není. Násilí bylo odsouzenému vlastní od dětství. Nejhorší, co kdy 

provedl, bylo to, že někomu vymlátil všechny zuby, z důvodu útočení na jeho blízkou 

osobu. Odsouzený M. C. neprošel ani vojenskou službou, jelikož nebyl dle posouzení 

psychicky způsobilý.  

 S rodinou své družky si rozuměl velmi dobře, znali se už od jeho dětství. Když 

se mu narodil první syn, začal pracovat u tchána ve stavební firmě a postupně se tam 

naučil zednickému řemeslu. Se stejnou ženou, se kterou nikdy nevstoupil do manželství, 

se mu nakonec narodilo pět synů. Nejstarší v roce 2000, pak dvojčata v roce 2002, další 

v roce 2004 a poslední v roce 2007. Nejstarší syn, se kterým prý nejsou žádné 

problémy, má už taky syna, takže odsouzený je ve svých 34 letech dědečkem. Dvojčata 

jsou aktuálně na útěku, z výchovného ústavu v B. Odsouzený ví, kde se skrývají a oni 

vědí, že odsouzený se brzy vrátí domů, takže se už připravují na setkání. Odsouzený si 

je chce po propuštění vzít k sobě a výchovně na ně působit. Ví o skutečnosti, že kouří 

THC a u jednoho má podezření, že by mohl užívat i opiáty. Dva nejmladší synové jsou 

v dětském domově.  

 V létě roku 2009 zemřela družka odsouzeného a matka jejich pěti synů ve věku 

25 let při autonehodě. Odsouzený byl tehdy ve výkonu svého prvního trestu.  

 S další přítelkyní, D. C. je už osm let. Vzali se, ale následně se rozvedli, prý 

kvůli sociálnímu odboru. Žili spolu stále (s výjimkou výkonu trestu) a odsouzený říká, 

že se asi zase brzy vezmou, a to bez ohledu na sociální odbor. Přítelkyně má čtyři 

vlastní děti, z nichž tři už jsou dospělí, a poslednímu je 14 let. Odsouzený má podle 

vlastních slov se všemi dobrý vztah. Jeho družka má za sebou sedmnáct let trvající 

manželství, ve kterém jí její manžel celou dobu podváděl a mlátil. Jeho družka trpí 

úzkostnými stavy, kvůli kterým užívá i psychofarmaka. Odsouzený má kromě výše 
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uvedených ještě další tři děti, u kterých ale není uvedený jako otec v rodném listě. 

Sklony k nevěře má odsouzený celoživotně a ani mu to nepřipadá divné.  

2.2.2. Kriminální činnost 

 Do svého prvního trestu odsouzený nastoupil v roce 2007. Byl odsouzen za 

loupež, zpronevěru a podvod. Byl propuštěn na podmínku na podzim roku 2009. Do 

posledního trestu nastoupil v lednu 2017. Odsouzen byl pro porušení podmínky za 

stejné paragrafy. Odsouzený uvádí, že chtěl mít rychle dostatek finančních prostředků, 

aby mohl žít bezstarostně a nechtěl čekat, než uzavře nějakou úvěrovou smlouvu bez 

úmyslu splácet. Konec trestu má naplánován na únor 2018. Celkový počet záznamů 

v opisu z evidence Rejstříku trestů, včetně toho aktuálního, činí 9. Podmíněně odsouzen 

byl šestkrát. Obecně prospěšné práce byly uloženy jednou. K odnětí svobody 

nepodmíněně byl odsouzen dvakrát. Podmíněně propuštěn byl jednou. Celkový počet 

nepodmíněných trestů činí čtyři, celkový počet porušení dvě. Poprvé byl odsouzen v 18 

letech za krádež a neoprávněné užívání cizí věci. 

2.2.3. Budoucnost 

 Po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody by si chtěl odsouzený založit vlastní 

stavební firmu, ve které by chtěl zaměstnat i své dva syny (dvojčata). Dle jeho 

informací nemají totiž synové zájem pokračovat ve studiu a potřebují disciplínu. 

Odsouzený si dělá naději, že se synům zalíbí skutečnost vydělat si vlastní peníze 

a přestanou dělat výtržnosti. Než je však přijme, podmínkou je dokončit si základní 

vzdělání.  

 Odsouzený má jako stavební dělník zhruba patnáct let praxe. Ve věznici úspěšně 

dokončil kurz Sadař – ovocnář, podílel se na chovu ovcí, lamy a klokanů. Účastnil se 

také pilotního projektu Vězeňský med, který spočíval v chovu včelstva a stáčení medu 

pro reklamní účely. Bylo stočeno cca 150 kg kvalitního medu. Odsouzený vlastní 

řidičský průkaz skupiny B a je schopen na základní úrovni pracovat s počítačem. Cizí 

jazyky žádné nezná, o aktuální dění se nezajímá, denní tisk, časopisy ani knihy nečte. 

V televizi nemá žádný oblíbený pořad. Počítá s tím, že teď bude hlavně pracovat a starat 

se o rodinu a na svůj volný čas mu nezbude prostor.  
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 Odsouzený se po propuštění bude vracet k družce, která aktuálně bydlí u své 

dcery, ale chtějí si pronajmout dům, ve kterém budou bydlet i se svými dosud 

nezletilými dětmi. Do budoucna by chtěl odsouzený nějaký dům koupit. Může prý 

disponovat penězi, které získali jeho synové po smrti své matky (hovoří o sirotčím 

důchodu a odškodném). Dohromady je to částka v řádech milionů korun českých 

(zmiňuje konkrétně částku 2,5 milionu). 

 Odsouzený je podle svých slov aktuálně zdráv, neužívá žádné léky, alergiemi 

netrpí a psychické problémy nemá. Uvádí, že nikdy nebyl s ničím hospitalizován 

a nikdy prý neutrpěl ani žádný vážnější úraz. Se sebepoškozováním, sebevraždami 

a hladovkami zkušenosti nemá. Tetování má odsouzený po těle několik, žádné však 

není vytvořeno na půdě věznice. Po výstupu, který nastane zhruba za měsíc, se 

odsouzený krom práce a převýchovy svých synů, rád věnoval také hudbě. Hudební žánr 

preferuje Heavy metal. V prostředí věznice se odsouzený velice dobře orientoval. 

 Po propuštění odsouzený M. C. pracuje v automobilovém průmyslu jako dělník 

ve výrobě. Toto pracovní místo mu zajistila společnost DP WORK s.r.o. jako odrazový 

můstek k získání dětí do péče, založení vlastní firmy a koupi rodinného domu. To vše za 

stálé spolupráce s probační a mediační službou. 

 I v tomto případě můžeme říci, že bývalý odsouzený se za pomoci programu 

zacházení, rekvalifikačních kurzů a probační a mediační služby, má nakročeno 

k vysněné budoucnosti bez trestné činnosti. Péče i po propuštění zajišťuje trvalý 

finanční příjem a uplatnění dovedností, které cíleně zprostředkovávají věznice se 

soukromými subjekty. 

2.3. Případová studie č. 3  

 Tato studie byla vypracována na základě studia spisové dokumentace. 

 Klient J. P. se narodil v roce 1991, v současnosti je mu tedy 26 let. 

 Po dobu pobytu v nástupním oddělení se jevil jako bezproblémový jedinec. 

Konfliktní situace nevyhledával, plně respektoval autoritu zaměstnanců věznice. 

Základní povinnosti si plnil bez výhrad, zapojoval se do prací k zajištění každodenního 

provozu věznice. 
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2.3.1. Osobní a rodinná anamnéza 

 Narodil se do úplné rodiny. Jeho otec kdysi pracoval jako horník, a dnes pracuje 

pro společnost Vodovody a kanalizace. Otec nikdy žádné zdravotní potíže ani problémy 

se zákonem neměl, neužíval drogy, alkohol v nadměrné míře nepil, automaty nehrál 

a nekouřil. Dle názoru odsouzeného byl vždy hodný. Matka pracovala u Českých drah, 

nejprve v úschovně a pak na pokladně. Teď se stará o nemocnou babičku, proto pracuje 

jen na zkrácený úvazek. Matka nikdy neměla žádné zdravotní potíže ani problémy se 

zákonem, nebrala drogy, alkohol v nadměrné míře nepila, nehrála automaty 

ani nekouřila. Dle názoru odsouzeného byla matka doma vždy dominantní a přísná. 

Manželství rodičů bylo prvním manželstvím obou. Vztahy s rodiči měl odsouzený dle 

sdělení vždy dobré a stejně je tomu i nyní. 

 Odsouzený má o rok a půl staršího bratra, který pracuje také u vodáren. Před 

dvěma lety se oženil, čeká dítě a začíná stavět dům. Je alergik a astmatik. Vztahy měli 

vždy dobré. Širší rodina je prý soudržná, vážnější konflikty nikdo s nikým nemá. 

Aktuálně si odsouzený nejvíce rozumí se svým bratrancem, který je o rok a půl starší. 

 Odsouzený chodil devět let na základní školu. Bavil ho nejvíce tělocvik a neměl 

rád matematiku a dějepis. Navštěvoval i základní uměleckou školu, kde se necelé tři 

roky věnoval hře na klavír a na flétnu. Z důvodu ztráty zájmu však návštěvu ukončil. 

Dále se také od dětství účastnil práce v rámci hospodářství, kde jeho rodiče chovali skot 

a prasata. Teď mají navíc posledních pět let chovnou stanici moskevských strážních 

psů. Dále se od svých středoškolských let věnuje cyklistice. Zvláště má rád horské 

sjezdy. Pokud měl v době dětství a dospívání vůbec nějaké vzory, byli to právě sjezdaři. 

Kromě operace kýly neuvádí z dětství žádné výraznější zdravotní potíže. 

 Na konci základní školy uvažoval o tom, že by šel na obor automechanika, ale 

nakonec nastoupil na střední průmyslovou školu na obor hutnictví. Hodně ho tam bavila 

praxe a naopak nudila chemie. Po čtyřech letech studia získal maturitu. O studiu na 

vysoké škole odsouzený nikdy vážně neuvažoval. Po střední škole pracoval asi rok a půl 

jako skladník a prodavač v prodejně náhradních dílů na traktory. Dále byl zaměstnán 

v železárnách, kde začínal v říjnu 2012. Nejprve pracoval přes agenturu a zhruba po 

dvou letech se stal kmenovým zaměstnancem. Pracoval jako odlévač. Po výstupu 

z výkonu trestu odnětí svobody chce v této práci pokračovat. 
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 Cigarety poprvé kouřil někdy ve 20 letech. Dnes prý vykouří do patnácti kusů 

denně a má pocit, že to bylo vždycky přibližně stejně. Sám si cigarety balí. Odsouzený 

si uvědomuje, že si tím zbytečně ničí své zdraví. S alkoholem odsouzený neměl, nikdy 

problém. V dětství alkohol zkusil, ale do 15 let jen v malém množství. Nyní pije pivo, 

ale nejraději má domácí pálenku. Automaty nehrál nikdy. 

 Na střední škole poprvé zkusil THC a kouřil poté ve frekvenci zhruba jednou 

týdně. Po střední škole zhruba třikrát týdně, ale když bral pervitin, „hulil“ prý 

minimálně. Naposledy užil THC před nástupem do výkonu trestu a po výstupu už se 

k tomu nechce vracet. Zkusil taky LSD a lysohlávky, ale tyto látky s ním nic nedělaly. 

Extáze odsouzeného svými účinky nezaujala. 

 Pervitin poprvé užil den před Vánocemi v roce 2011, tedy ve 20 letech. Pod 

silným vlivem alkoholu šel s kamarádem domů, který mu látku nabídl. Tato společná 

akce se o týden později opakovala a kamarád odsouzenému pervitin stále nutil. Po třech 

letech začal brát odsouzený látku i nitrožilně. V té době bral odsouzený pervitin 

většinou každý den. 

 S pervitinem skončil v roce 2015, po bouračce. V nemocnici si odvykl a už se 

k užívání návykové látky nechtěl vracet. Kvůli drogám už dříve přišel o řidičský průkaz, 

což ho ale neodradilo od další jízdy bez oprávnění. V červenci roku 2015, jel pod 

vlivem drog na motorce a při předjíždění nákladní soupravy narazil ve vysoké rychlosti 

do osobního vozidla, které před soupravou odbočovalo doleva. Mimo jiné tehdy utrpěl 

otevřenou zlomeninu levé ruky a měl rozdrcenou stehenní kost. Od července roku 2015 

do června roku 2016 byl v pracovní neschopnosti. Naposledy odsouzený užil pervitin 

dva nebo tři dny před nástupem do výkonu trestu, a po propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody se už k užívání určitě vracet nechce. 

 Kromě toho, že drogy dlouhou dobu užíval, po nějaké době je začal  

i distribuovat. Trávu nakupoval od dealera, ale pervitin se naučil sám vařit. Zhruba tři 

měsíce před nástupem se odsouzený seznámil se svou stávající družkou. Ona tehdy 

dodělávala střední školu. Poté pracovala s handicapovanými lidmi, ale dala výpověď 

a nyní je bez práce. Aktuálně studuje dálkově vysokou školu. 
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2.3.2. Kriminální činnost 

 Do výkonu trestu nastoupil odsouzený v létě roku 2016. Odsouzen byl za 

ohrožení pod vlivem návykové látky, nedovolenou výrobu a jiné nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami či jedy. Dále za maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání (porušení zákazu řízení). Konec trestu byl plánován na únor roku 

2018. Celkový počet záznamů v opisu z evidence Rejstříku trestů, včetně toho 

aktuálního, činí 5. Poprvé byl odsouzen ve věku 21 let. 

 Ve věznici se snaží získávat co nejvíce dovedností, které bude moci uplatnit po 

propuštění z věznice. Odsouzený J. P. absolvoval při pobytu ve věznici kurz sadaře, 

práce s motorovou pilou, křovinořezem, svářecí kurz a řidičské oprávnění na 

vysokozdvižný vozík. Velký zájem projevil i o kurzy cizích jazyků, zejména o anglický 

jazyk. Odsouzený po celou dobu projevoval nadměrnou aktivitu, kterou vysvětloval tím, 

že přestal užívat drogy a rozumově dospěl. Snaží se proto zameškané vzdělání doplnit. 

2.3.3. Budoucnost 

 Po propuštění se chce odsouzený vedle práce a své družky zase věnovat 

cyklistice a posilovat. Chtěl by bydlet v rodinném domě a založit si rodinu. Má průkaz 

řidiče vysokozdvižných vozíků a oprávnění na řezání kyslíkem. Disponoval řidičským 

průkazem skupin A1 a B, ale aktuálně má zákaz řízení. Pasivně ovládá anglický jazyk 

a s počítačem umí pracovat na běžné uživatelské úrovni. Denní tisk a časopisy nečte 

a na televizi se nedívá. Čte rád knihy a vězeňská knihovna mu v době jeho pobytu ve 

věznici poskytovala dostatečné množství titulů. Hudbu ve výkonu trestu neposlouchal, 

ale kdysi rád poslouchal tvrdý metal, rap a drumm and bass. 

 Zdravotní potíže aktuálně neuvádí, alergiemi netrpí, léky neužívá, psychické 

problémy explicitně neguje. Se sebepoškozováním, sebevraždami a hladovkami 

zkušenosti nemá a tetovaný není. Jeho největší motivací pro úsilí o řádný život je 

aktuálně jeho přítelkyně.  

 V současné době probíhá šetření další trestné činnosti a plánovaný konec trestu 

se předpokládá v září roku 2019, ale dosud není v právní moci. Odsouzený J. P. měl na 

rozdíl od předešlých odsouzených velký potenciál k bezproblémovému návratu do 
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běžného života. Zde však odsouzeného J. P. bohužel „doběhla minulost“. Můžeme jen 

doufat, že bude pokračovat v plnění programu zacházení a nevzdá se svých snů.  
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Závěr 

 Výsledkem této studie je jasný důkaz toho, že moderní přístup k vězněným 

osobám a investice do nich vložená se společnosti mnohonásobně vrátí. Celý proces 

reintegrace a resocializace počínající péčí o odsouzené od okamžiku jejich nástupu do 

výkonu trestu odnětí svobody, pedagogické a výchovné působení na jejich osobnosti 

přes upevňování správných vzorců chování je složitý, dlouhodobý a náročný jak po 

psychické tak po finanční stránce.  

 Získávání nových pracovních dovedností, které jsou cíleny na poptávku 

pracovního trhu, umožní lepší připravenost odsouzených na rychlé začlenění do 

společnosti. Spolupráce se soukromoprávními subjekty zajišťuje odsouzeným tzv. 

„kompletní servis“. V rámci tohoto zmíněného „kompletního servisu“ se odsouzeným 

dostává zaučení nebo vyučení v oboru, dohodnutí pracovního místa případně 

s ubytováním a poradenství i po propuštění. Tato vzájemná spolupráce je oboustranně 

výhodná. Pro věznici to znamená, že získá širší nabídku rekvalifikačních kurzů, než by 

byla schopna sama zajistit. Odsouzení se na základě výše uvedeného postupu naučí 

odborným dovednostem, které mají následně možnost po propuštění uplatnit třeba 

u soukromoprávních subjektů, které jim toto proškolení v době výkonu trestu odnětí 

svobody umožnily.  

 Odsouzený tak po propuštění z věznice nejistě neodchází na úřad práce, ale stává 

se plnohodnotným zaměstnancem hned po ukončení výkonu trestu. Předchází se tím 

také nepříjemnému tzv. „nálepkování“, kdy bývalý vězeň obchází zaměstnavatele s tím, 

že zaměstnavatel si je plně vědom jeho kriminální minulosti, a z tohoto důvodu jej 

odmítne zaměstnat. Poté je bývalý odsouzený odkázán pouze na sociální dávky a zde je 

dle mých zkušeností největší riziko recidivy. Díky péči vynaložené během výkonu trestu 

je návrat pro odsouzeného do společnosti jednodušší a plynulejší. Ve dvou ze třech 

zkoumaných případů, došlo k úspěšnému začlenění do běžného života.  

 První dotazovaný vězeň po propuštění pracuje ve skladu v místě bydliště jako 

řidič vysokozdvižného vozíku. Tuto pracovní dovednost získal absolvováním kurzu 

pořádanou DP WORK s.r.o. ve věznici. Jeho velkou oporou je přítelkyně s dětmi. 

 Ve druhém případě dotazovaný vězeň po propuštění pracuje v automobilovém 

průmyslu jako dělník ve výrobě. Toto pracovní místo mu zajistila společnost DP WORK 
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s.r.o. jako odrazový můstek k získání dětí do péče, založení vlastní firmy a koupi 

rodinného domu. To vše za stálé spolupráce s probační a mediační službou. 

 U posledního dotazovaného bohužel došlo k navýšení trestu odnětí svobody za 

trestnou činnost spáchanou ještě před nástupem do vězení. Odsouzený měl za sebou 

několik kurzů zvyšujících jeho kvalifikaci a možnost uplatnění na trhu práce. Měl 

předjednané dvě pracovní místa, kam mohl ihned po propuštění nastoupit. Bohužel 

tento odsouzený je vyšetřován pro další trestnou činnost spáchanou v dřívější době, 

a z tohoto důvodu nebyl přijat na pracovní místo. Věřím, že odložení výstupu nenaruší 

psychiku a snahu odsouzeného, který nepoleví ze svých cílů. Pracovníci věznice mu 

k tomu budou nápomocni a připraví další možnosti jeho rozvoje k úspěšné reintegraci 

do společnosti.  
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