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Vězeňské služby ČR za spolupráci a pomoc při provádění výzkumného šetření ve Školských 

vzdělávacích střediscích Vězeňské služby ČR.  

RESUMÉ

     Závěrečná  práce  se  zabývá  analýzou  řízení  a  návrhem strategie  rozvoje  školských 

vzdělávacích  středisek  Vězeňské  služby  ČR  na  základě  sebraných  dat  a  provedeného 

výzkumného  šetření  ve  Středním  odborném  učilišti  Vězeňské  služby  ČR.  Informativní 

charakter má práce také pro čtenáře, hledajícího odpovědi na otázky ohledně charakteristiky a 

organizace vzdělávacího systému odsouzených. Ústředním motivem byl  záměr poskytnout 

zpětnou vazbu nejenom odborným pracovníkům Vězeňské služby ČR, ale i mimovězeňským 

odborníkům, kteří se o tuto problematiku zajímají.
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     Vzdělávání vězňů, management vězeňského školství, strategický plán rozvoje, Střední 

odborné  učiliště  Vězeňské  služby  ČR,  penologie,  penitenciaristika,  výkon  trestu  odnětí 

svobody, zacházení s vězni, etopedie.

SUMMARY

     Final work deals with the management analysis and design of the strategy development of 

school  educational  institutions  in  Czech Prison service.  Findings  were based on collected 

dates  and  accomplished  exploratory  study  in  educational  establishment  of  Czech  Prison 

service.  In  the  conclusion  of  this  work  there  are  informations  about  characteristic  of 

educational  system of condemneds.  Main purpose of this work was to provide to outdoor 

specialist and prison service staff a feedback about this issues. 
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ÚVOD

     Vězeňské školství neboli  „škola v kriminále“, je v současné době často diskutovaným 

tématem. Vzdělávání vězňů je jednou z priorit Evropských vězeňských pravidel, neboť právě 

nedostatek  vzdělání  je  jednou  z hlavních  příčin  delikventního  jednání  pachatelů  trestné 

činnosti. 

     Vězeňské školství v ČR prochází v současné době významnými změnami. Novelou zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

(školský  zákon),  byly  dány  i tomuto  segmentu  některé  nové  povinnosti.  Ministerstvo 

spravedlnosti  nově  zřizuje  školy  a  školská  zařízení  jako  organizační  složky  státu.  Toto 

ustanovení vyvolává řadu dalších nutných legislativních kroků v rámci resortu i ve Vězeňské 

službě ČR (VS ČR).

     Odhlédneme-li  od  pedagogických  aspektů  vzdělávání  vězňů,  vyvstávají  některé 

manažerské  otázky,  jejichž zodpovězení  je záměrem předložené bakalářské práce.  Jaký je 

„management“  Středního  odborného  učiliště  (SOU)  VS  ČR  a  Školských  vzdělávacích 

středisek (ŠVS), jakožto odloučených pracovišť SOU? Jaké jsou aspekty řízení školství ve 

věznicích? Jak vzdělávání odsouzených v českých věznicích vypadá a jak je organizováno? 

Jaké faktory ovlivňují  podmínky ke vzdělávání  a  celkové klima  vzdělávacího  procesu  ve 

školských vzdělávacích střediscích? Potřebuje v této době vzdělávání vězňů strategický plán 

rozvoje? 

     Pracuji na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky. Vzhledem ke svému 

pracovnímu  zařazení  mohu  nahlédnout  do  dané  oblasti  poněkud  bližší  optikou  a  získat 

dostatek informací a podnětů ke zkoumání této problematiky. 

     Svou práci jsem rozdělil na část teoretických východisek, část výzkumnou a závěrečnou. 

Teoretická východiska jsou orientována striktně k tvorbě teoretického základu a východisek 

pro výzkumnou studii. Základem je analýza dokumentů a vybraných odborných publikací o 

vzdělávání vězňů v ČR.  

     Ve výzkumné části  jsou hlavními  nástroji  sběru dat  dotazník a záznamový protokol. 

Záznamovým  protokolem  bylo  osloveno  vedení  SOU  VS  ČR  a  dotazníkem  vedoucí  a 
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pedagogičtí  pracovníci  ŠVS  SOU  VS  ČR. V  závěrech  je  zkonstruována  SWOT analýza 

vzdělávání vězňů a navržen strategický plán rozvoje.

I. Teoretická východiska
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1 CÍL PRÁCE

1.1 Formulace problému

     Vzdělávání  vězňů  je  v posledních  letech  velmi  frekventovaným tématem.  V českém 

vězeňství má své trvalé místo, což dokládá tradice Středního odborného učiliště VS ČR. Jaké 

jsou aspekty řízení školství ve věznicích? Jaké faktory ovlivňují podmínky ke vzdělávání a 

celkové  klima  vzdělávacího  procesu  ve  školských vzdělávacích  střediscích?  V neposlední 

řadě je také nutné si  položit  otázku, jak vzdělávání  vypadá v praxi.  Potřebuje v této době 

vzdělávání vězňů strategický plán rozvoje? 

     Komparativní studie poznatků získaných ze strany vedení s poznatky a názory vedoucích a 

pedagogických  pracovníků  přímo  ve  školských  vzdělávacích  střediscích  může  přinést 

užitečné informace pro využití v další praxi, zejména pokud se týká strategického plánování 

rozvoje.

1.2 Cíl

     Na základě analýzy posoudit aspekty řízení penitenciárního vzdělávání. Východiskem 

deskriptivy bude návrh  strategického  plánu rozvoje  Středního odborného učiliště  VS ČR. 

Práce naplní i významný informativní charakter o vzdělávání v tak specifických podmínkách, 

kterými vězeňství beze sporu je. 
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2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY

     Na základě výše uvedených problémových okruhů předkládám formulaci výzkumných 

otázek.

1. Jaké jsou aspekty řízení školství ve věznicích? 

2. Jaké faktory ovlivňují podmínky ke vzdělávání a celkové klima vzdělávacího procesu ve 

školských vzdělávacích střediscích?

3. Na jaké úrovni je management SOU VS ČR?

4. Jak hodnotí podmínky ke vzdělávání a celkové klima vzdělávacího procesu ve školských 

vzdělávacích střediscích pedagogové a jaké změny by eventuálně navrhovali? 

5.  Jak  je  koncipováno  a  organizováno  vzdělávání  ve  Školských  vzdělávacích  střediscích 

Vězeňské služby České republiky? 
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3 OBJASNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

VS ČR

     Vězeňská služba České republiky.  V dalším textu uvádím ve zkratce VS ČR.  VS ČR 

spravuje a střeží vazební věznice a věznice, střeží věznice pro místní výkon trestu a odpovídá 

za  dodržování  zákonem  stanovených  podmínek  výkonu  vazby  a  výkonu  trestu  odnětí 

svobody,  střeží,  předvádí  a  eskortuje  osoby  ve  výkonu  vazby  a  ve  výkonu  trestu  odnětí 

svobody, prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu 

odnětí  svobody a  obdobně i  na  některé  skupiny osob  ve  výkonu  vazby s  cílem vytvořit  

předpoklady  pro  jejich  nekonfliktní  způsob  života  po  propuštění,  zabezpečuje  úkoly  při 

předcházení a odhalování trestné činnosti osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí 

svobody, provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky ve 

výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí  svobody,  vytváří  podmínky pro pracovní a jinou 

účelnou činnost osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, zajišťuje pořádek a 

bezpečnost v budovách soudů a státních zastupitelství a v jiných místech činnosti soudů a 

ministerstva spravedlnosti  a v rozsahu stanoveném zákonem č.  555/1992 Sb., o Vězeňské 

službě  a  justiční  stráži  České  republiky,  ve  znění  pozdějších  změn  a  doplňků,  zajišťuje 

bezpečnost výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství, vede evidenci osob ve výkonu 

vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky, provozuje hospodářskou 

činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve 

výkonu vazby.

GŘ VS ČR

    Generální ředitelství vězeňské služby České republiky.

SOU VS ČR

     Střední  odborné  učiliště Vězeňské  služby  České  republiky.  SOU má  sídlo  v Praze. 

V dalším textu uvádím ve zkratce SOU VS ČR.

ŠVS
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     Školské vzdělávací  středisko je odloučeným pracovištěm SOU VS ČR.  Odloučených 

pracovišť SOU VS ČR je celkem sedm. Jsou jimi ŠVS ve věznicích Opava, Pardubice, Plzeň, 

Rýnovice, Valdice, Všehrdy a Světlá nad Sázavou. V dalším textu uvádím ve zkratce ŠVS.

V, VV

     Věznice  (V)  a  vazební  věznice  (VV).  Organizační  články  Vězeňské  služby  České 

republiky.

Typ věznice

     Rozdělení věznice podle stavebně technického zabezpečení a vybavení. Rozlišujeme čtyři 

typy: A – s dohledem, B – s dozorem, C – s ostrahou, D – se zvýšenou ostrahou. Jednotlivé 

typy se liší stupněm zabezpečení a mírou omezení při zacházení s vězni. 

IVVS ČR

     Institut  vzdělávání Vězeňské služby České republiky.  Institut  vzdělávání je rezortním 

vzdělávacím zařízením s celorepublikovou působností, které zajišťuje profesní teoretickou a 

praktickou  přípravu  příslušníků  a  občanských  pracovníků  VS  ČR  tak,  aby  byli  náležitě 

vycvičeni  a  vyškoleni  pro výkon služby a zvyšovala  se  jejich odborná úroveň pro výkon 

práce.

EVP

     Evropská vězeňská pravidla.

Obviněný

     Osoba, která je obviněna ze spáchání trestného činu. Na obviněného je nutno v souladu se 

zásadou presumpce neviny hledět jako na nevinného.

Odsouzený

     Osoba, která je usvědčena ze spáchání trestného činu a je pravomocně odsouzena.

Výkon vazby

     Pro vazbu a její výkon stanoví výchozí pravidla trestní řád, a to zejména vymezením 

okruhu  osob,  které  lze  do  vazby  vzít,  stejně  jako  vazební  důvody  a  dobu  trvání  vazby. 

Vzhledem ke zvláštnímu charakteru tohoto procesního institutu zakotvují podrobnější úpravu 
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podmínek, za kterých k výkonu vazby dochází, další právní předpisy. Je tomu tak proto, že 

vazba v trestním řízení představuje mimořádně závažný zásah do občanských práv a svobod 

osoby obviněné ze spáchání trestného činu v době, kdy je nutno na obviněného v souladu se 

zásadou presumpce neviny hledět jako na nevinného. Obviněný může být podroben jen těm 

omezením, která jsou nutná ke splnění účelu vazby z hlediska jejího důvodu a k zachování 

stanoveného  vnitřního  pořádku.  V  souladu  s  požadavkem  respektování  lidských  práv 

zaručených Listinou základních práv a svobod nesmí ve výkonu vazby docházet k ponižování 

lidské  důstojnosti  obviněného  a  tento  nesmí  být  podrobován  fyzickému  ani  psychickému 

nátlaku.  Výkon vazby je  prováděn ve vazebních  věznicích  nebo ve zvláštních  odděleních 

věznice.

VTOS 

     Výkon trestu odnětí svobody. Účel výkonu trestu odnětí svobody je zákonnými definicemi 

spatřován v několika  rovinách.  Výkonem trestu  by měla  být  především zajištěna  ochrana 

společnosti  před pachateli  trestných činů.  Tímto trestní zákon zakotvuje ochrannou funkci 

trestu,  kdy i  přes  rozmanitost  cílů  trestání  by měl  trest  vždy zůstat  prostředkem,  jímž se 

společnost  bude  bránit  proti  pachatelům trestné  činnosti.  Individuálně  preventivní  funkce 

trestu znemožňuje pokračování dalšího páchání trestné činnosti a výchovné působení se snaží 

odsouzené přivést k respektování zákonů.

     Výkon trestu odnětí svobody je realizován ve věznicích nebo v samostatném oddělení 

vazební věznice. Věznice jsou v závislosti na míře vnější ostrahy, zajištění bezpečnosti a dále 

způsobu  uplatňování  resocializačních  programů  členěny  do  čtyř  základních  typů.  Jsou  to 

věznice: s dohledem, s dozorem, s ostrahou, se zvýšenou ostrahou.

Penologie

     Vědní obor zabývající se výkonem trestu, účinky trestu a vězeňstvím. Ponechává stranou 

právnické aspekty trestu a soustřeďuje se na sociologické a psychologické aspekty. Všímá si 

mj. odnětí svobody člověku a reagování jedince na tuto situaci, diferenciace odsouzených, 

náplně práce odsouzených, způsobů a účinků jejich reedukace, vztahů mezi odsouzenými a 

pracovníky  vězeňských  zařízení,  vztahů  mezi  odsouzenými  navzájem,  prostředí  ve 

vězeňských zařízeních atd. (Průcha, 2001, 163)

Penitenciaristika

     Úsek penologie zaměřený na nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody.

13



Penitenciární pedagogika

     Řeší  společně  s  trestně  právní  vědou  pedagogizaci  systému  výkonu  trestu  (tím  je 

naplňována  výchovná  funkce  trestu).  Penitenciární  pedagogika  řeší  specifické  výchovné 

problémy dané kumulací  osob, rozpory,  které výchovné působení přináší  v realitě  věznic, 

profesionální přístup personálu, setrvačné tendence v přístupu k výchovné funkci trestu.

Postpenitenciární péče

     Je následná sociální péče o osoby propuštěné z VTOS nebo jiných soudních sankcí. Tzv.  

sociální  rekonvalescence  (jedinec  obnovuje  sociální  dovednosti,  postupná  integrace  do 

společnosti), je úkolem a předmětem činnosti sociální politiky, sociální práce a sociální péče. 

Kontinuální sociální péče - sociální kurátoři, sociální pracovníci VS, extramurální programy 

(orientují  klienty  na udržení,  posílení,  další  rozvíjení  nebo vytvoření  nových (příznivých) 

vazeb jedince na svět mimo věznici). 

Programy zacházení

     Způsob kontaktu a všechny aktivity vězeňského personálu týkající se odsouzených jsou 

označovány  termínem  zacházení  (treatment),  který  má  širší  význam  než  výchova  nebo 

nápravně výchovná činnost. Tento pojem má vyjádřit zásadu, že všechny kontakty personálu 

s odsouzenými naplňují jeho obsah z hlediska cílů výkonu trestu odnětí svobody (ty vycházejí 

ze  Standardních  minimálních  pravidel  a  Evropských  vězeňských  pravidel).  Jde  o  vedení 

odsouzených  k osobní  a  společenské  zodpovědnosti,  podporování  sebeúcty,  rozvoj 

pozitivních vlastností osobnosti a zabránění degradace osobnosti. 

Extramurální programy

     Cílem těchto programů je udržení a rozvoj, eventuálně stimulace vzniku hodnotných 

sociálních vazeb a vztahů na svět mimo vězení. Jednoznačně preferovány jsou vazby sociálně 

pozitivní,  např.  k  rodině,  přátelům  (nikoliv  však  z  kriminální  subkultury),  profesním  či 

zájmovým a náboženským organizacím. 

    

     Nelze postihnout veškerou terminologii z problematiky, kterou se zabývá bakalářská práce. 

Nebylo ani hlavním cílem se širším způsobem zabývat touto jistě zajímavou terminologickou 

oblastí. Jsou zde uvedeny ty nejpodstatnější a nejvíce se vyskytující pojmy, jež užívám ve své 

práci. 
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4 VZDĚLÁVÁNÍ VĚZŇŮ

     Výchova ve věznicích je důležitým prostředkem práce s vězněm a přispívá k humanizaci 

vězeňství  a  dále  je důležitým prostředkem k umožnění  opětovného zařazení  propuštěného 

vězně  do společnosti.  Zřejmě  proto  je  prvním bodem Doporučení  Výboru  ministrů  Rady 

Evropy č. (89) 12/1989 zabývající se výchovou ve vězení stanoveno, že všichni vězni mají 

mít  přístup  k  výchově.  Výchova  by  podle  tohoto  doporučení  měla  zahrnovat  základní 

vzdělání, odbornou výchovu, kulturní a tvořivé činnosti, tělesnou výchovu a sporty, sociální 

výchovu a možnost navštěvovat knihovnu.

     V průběhu výkonu trestu odnětí svobody je odsouzeným podle zákona č. 169/1999 Sb., o 

výkonu  trestu  odnětí  svobody,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  omezen  či  přerušen  výkon 

určitých ústavně zaručených práv a svobod (§ 27). Mezi ně však nepatří právo na vzdělání 

odsouzeného.

4. 1 Právní rámec vzdělávání vězňů

     Právo na vzdělání je v České republice ústavně zaručeno a zakotveno v čl. 33 Listiny 

základních práv a svobod. 1

     Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (školský  zákon),  pamatuje  samozřejmě  i  na 

vzdělávání  vězňů.  V  ustanovení  §  172  je  uvedeno:  „Ministerstvo  spravedlnosti  zřizuje  a 

zrušuje  střední  školy  Vězeňské  služby  a  školská  zařízení  jim  sloužící  a  školy  a  školská 

zařízení  pro  osoby  ve  výkonu  vazby  nebo  trestu  odnětí  svobody.“  Dále:  „Ve  věcech 

všeobecného vzdělávání a ukončování vzdělávání podle tohoto zákona postupují Ministerstvo 

obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s ministerstvem.“

1 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a svobod jako 
součást ústavního pořádku České republiky.
Čl.33
(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
(2)  Občané  mají  právo  na  bezplatné  vzdělání  v  základních  a  středních  školách,  podle  schopností  občana  a 
možností společnosti též na vysokých školách.
(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových 
školách se může vzdělání poskytovat za úplatu.
(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu.
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     Na  výše  uvedené  reaguje  zákon  o  výkonu  trestu  odnětí  svobody č. 169/1999  Sb.,: 

„Odsouzeným, u nichž jsou pro to předpoklady, se obvykle umožní, aby získali vzdělání na 

základní nebo i střední škole, anebo se zúčastnili dalších forem vzdělávání, které jim umožní 

získat a zvyšovat si svoji pracovní kvalifikaci.“

     Novelou zákona o výkonu trestu bylo předchozí ustanovení ještě doplněno: „Odsouzení 

zařazení  do  denní  formy studia  jsou pro účely tohoto  zákona  posuzováni  jako odsouzení 

zařazení do práce“. (č. 169/1999, § 34)

Odsouzení

     Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, používá termín Realizace 

programů  zacházení  (§  36)  s odsouzenými.  Ten  se  člení  na  pracovní  aktivity,  vzdělávací 

aktivity,  speciální  výchovné  aktivity,  zájmové  aktivity  a  oblast  utváření  vnějších  vztahů. 

(345/1999)

     Vzdělávacími  aktivitami  programu  zacházení  se  rozumí  vzdělávání  organizované  či 

realizované středním odborným učilištěm, učilištěm a odborným učilištěm; vzdělávání vedené 

či  kontrolované  zaměstnanci  oddělení  výkonu  trestu  (oddělení  výkonu  vazby  a  trestu); 

vzdělávání  v  korespondenčních  kursech a  v  síti  základních,  středních,  vyšších  odborných 

nebo vysokých škol České republiky.

     Podle § 34 je postavení odsouzeného, který se vzdělává ve formě denního studia, ze 

zákona stejné, resp. rovnoprávné jako postavení odsouzeného, který je zaměstnán.

     Vzdělávání odsouzených je ve vyhlášce dále rozebráno v § 46: „Vzdělávání odsouzených 

je součástí programů zacházení s odsouzenými“. 

     Vzdělávání  zajišťují  zpravidla  odloučená pracoviště  středního odborného učiliště.  Ve 

věznicích, v nichž nejsou zřízena odloučená pracoviště středního odborného učiliště zajišťuje 

vzdělávání odsouzených oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu).

     Při zabezpečování povinné školní docházky mladistvých odsouzených spolupracují orgány 

Vězeňské služby s příslušnými školami a orgány státní správy a samosprávy ve školství. Z 

dokladů  o  vzdělávání  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, vykonávajícím trest ve věznici s dohledem, věznici s dozorem nebo věznici  

pro mladistvé, může ředitel věznice povolit volný pohyb mimo věznici k docházce do školy. 

Odsouzeným zařazeným do některé z forem vzdělávání věznice vytvářejí vhodné podmínky 

pro studium, a to jak prostorové, tak organizační.
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Obvinění

     Zacházením s obviněnými se zabývá zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby,  ve znění 

pozdějších předpisů. V § 4a je specifikován nový vztah k obviněným: „V průběhu výkonu 

vazby  je  věznice  povinna  podle  možností  obviněnému  nabídnout  účast  na  preventivně 

výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programech“.

     Zvláštní ustanovení je věnováno také mladistvým v § 26: „Mladistvému, který má plnit 

povinnou školní docházku, věznice zabezpečí její plnění.“ K tomu ještě doplňuje vyhláška č. 

109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, v § 74: „Ve vnitřním řádu se přiměřeně 

upraví též postup při zabezpečování dalších práv a oprávněných zájmů mladistvých, zejména 

formy,  metody  a  prostředky  k  uskutečňování  zájmových,  kulturních,  sportovních  a 

vzdělávacích  programů,  materiálně  technické vybavení  cel  a dalších užívaných prostorů a 

vhodná forma jejich výzdoby.“

     Forma vzdělávání odsouzených a obviněných se diametrálně liší. O této problematice je 

pojednáno na jiném místě.

4. 2 Problematika vzdělávání vězňů  

     Problematiku vzdělávání vězňů řeší každá společnost. Mnozí autoři rozlišují vzdělávání 

vězňů na oblasti profesního vzdělávání a všeobecné vzdělávání. V následujícím přehledu jsou 

uvedeny formulace požadavků a pojetí vzdělávání včetně historických východisek. 

Profesní vzdělávání

     Evropská  vězeňská  pravidla  požadují  poskytovat  všem  vězněným  osobám možnost 

vzdělávání,  pokládat  vzdělávací  činnost  (realizovanou  v souladu  s vypracovaným 

individuálním  programem  zacházení)  za  plně  srovnatelnou  s činností  pracovní,  takto 

vzdělávání  hodnotit  i  odměňovat,  zohledňovat  při  vzdělávání  specifičnost  mladistvých  a 

mladých  dospělých  vězňů,  jakož  i  etnických  minorit  a  cizinců,  neopomíjet  problematiku 

elementárního  vyučování,  dbát  na  všestranné  propojování  vězeňského  a  mimovězeňského 

vzdělávacího systému (tím umožňovat osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody 

pokračovat ve svém vzdělávání) atd.
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     Také  v českém  vězeňství  zdůrazňovali  pokrokoví  reformátoři  významnou  úlohu 

vzdělávání,  a  to  nejen  v bezprostředním zacházení  s vězni,  nýbrž  i  v prevenci  kriminality 

(Řezáč,  1995,  17;  Uhlík,  1997,  9).  Nejlepší  základ  k těmto  humanistickým  úvahám 

v minulosti, ale i pro současnost a budoucnost položilo J. A. Komenského pojetí školy jako 

skutečné „dílny lidskosti“. (Kádner, 1910, 339)

     Profesnímu vzdělávání  je v západoevropském vězeňství již tradičně věnována značná 

pozornost, a to jak po stránce materiální, tak také intelektuální. Přesto i v těchto příznivých 

podmínkách  zůstává  problém  s propojením  penitenciárního  profesního  vzdělávání  na  trh 

práce  a  potenciální  zaměstnavatele.  Vězeňství  je  vytýkán  přetrvávající  izolacionismus, 

nesledování  a  nerespektování  měnících  se  a  vyvíjejících  se  potřeb  požadavků 

mimovězeňských  partnerů.  Důvody  tohoto  nekooperativního  počínání  mohou  být  jak 

objektivní  (nedostatek  financí,  lpění  na  zastaralých  programech),  tak  i  subjektivní 

(pohodlnost, neochota, či neschopnost inovovat programy jak obsahově, tak didakticky).

     

Všeobecné vzdělávání

     „V lochu poznáte tolik lidí, kteří se neumějí podepsat, že se budete divit.“ (Hála, 2005, 61) 

Platnost  těchto  slov  lze  jen  potvrdit.  Analfabetismus  v české  společnosti  a  tedy  i  ve 

vězeňském prostředí přetrvává. Přitom se nemusí ve všech případech jednat o analfabetismus 

primární označující smutnou skutečnost, že se člověk z nějakých příčin nikdy nenaučil číst a 

psát. Vězeňští pracovníci se setkávají též s analfabetismem sekundárním, kdy lidé, kteří se 

číst a psát naučili, získané dovednosti zase postupně ztratili. To přispívá k jejich vyčleňování 

ze „života v zákonnosti“.

     Je zřejmé, že struktura všeobecného vzdělávání ve vězeňském prostředí musí vyrůstat ze 

základny  elementárního  vyučování.  Proto  se  ve  věznicích  nabízí  řada  kurzů  poskytující 

vězňům odpovídající počáteční výuku nejčastěji formou různě označovaných kurzů, a to jak 

ve  školských  vzdělávacích  střediscích,  tak  i  mimo  ně.  Speciálně  vypracované  vzdělávací 

programy umožňují  jeho účastníkům procvičit  se  postupně  v uceleném soboru užitečných 

činností (psaní adres na dopisy, vyplňování složenek, zpracování životopisu, sepsání žádosti o 

přijetí do zaměstnání, případně o dávky sociální péče apod.). Na základní soubor pak navazují 

náročnější výcviky (jednání v kanceláři sociálního kurátora, na úřadu práce atd.).

     Uvedenému pojetí jsou blízké i některé další vzdělávací kurzy, které se dosud objevují 

spíše sporadicky (kurz doplnění základního vzdělání, kurz občanské nauky, praktická rodinná 

škola a další).  Patří  sem také jednotlivé přednášky – besedy (případně celé  cykly setkání 

lektorů z VS ČR i mimovězeňských odborníků s vězni) ke společensky závažným tématům 
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(kriminalita,  prostituce,  drogy,  HIV/AIDS,  ekologie  atd.).  Mohou  to  být  ovšem i  témata 

odlehčenější,  sledující  neméně  důležitý  cíl  rozšířit  informovanost,  všeobecný  přehled 

uvězněných lidí, kultivovat je tak duševně  i duchovně a koneckonců i tímto způsobem přispět 

k jejich žádoucímu odklonu od cesty zločinu.

4. 3 Současná situace vzdělávání ve věznicích ČR

     Reálnou situaci vzdělávání v českém vězeňství lze rozdělit na několik oblastí. Zaprvé je to 

oblast formálního vzdělávání v učňovských oborech, která je hlavní náplní ŠVS a formální 

vzdělávání  středoškolské  ukončené maturitní  zkouškou a  vysokoškolské  vzdělávání.  Další 

oblastí  je neformální  vzdělávání,  do něhož patří  i  vzdělávání  ve výkonu vazby.  Na závěr 

popisuji způsob plnění povinné školní docházky ve vězení.

Obrázek: Struktura vzdělávání ve Vězeňské službě ČR

Struktura vzdělávání ve VS ČR

 
 

 

    

formální neformální

  
  

ŠVS                  PZ - VTOS           

  

SŠ PZ - VV 

 

VŠ

Vysvětlivky:

ŠVS – školská vzdělávací střediska SOU VS ČR

SŠ – středoškolské vzdělávání ukončené maturitní zkouškou 

VŠ – vysokoškolské vzdělávání

PZ – VTOS – programy zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody

PZ – VV – programy zacházení ve výkonu vazby

Formální vzdělávání v ŠVS

     Formální vzdělávání (ve smyslu vzdělávání v určitém oboru ukončeném výučním listem, 

vysvědčením, potvrzením či osvědčením) je ve věznicích zajišťováno několika způsoby. Na 

základě dohody Ministerstva spravedlnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z 
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roku  1992  vydalo  Ministerstvo  spravedlnosti  Nařízení  ministra  spravedlnosti  č.  1/1994  o 

zřízení středního odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště Vězeňské služby ČR, které 

zajišťuje  vzdělávání  odsouzených  v  průběhu  pobytu  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody. 

Ministerstvo  spravedlnosti  spravuje  SOU  VS  ČR  po  stránce  finanční  a  organizační  a 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zase z hlediska metodického vedení. Kontrolu 

nad výukou vykonává Česká školní inspekce.

     Na vysvědčení není uvedeno, že vyučení probíhalo během výkonu trestu odnětí svobody, 

což lze považovat za významný motivační faktor pro rozhodování odsouzených o zahájení 

studia ve výkonu trestu odnětí svobody.

     V případě, že odsouzený je propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody dříve, než může  

ukončit  studovaný  obor,  např.  z  důvodu  podmíněného  propuštění,  umožňuje  VS  ČR 

dokončení studia v místě, kde bylo zahájeno, tedy ve věznicích.

     Vězeňská služba ČR není oprávněna k výuce v rozsahu základního vzdělání, proto byly 

vytvořeny kurzy  dokončení  základního  vzdělání  a  přípravné kurzy  za  účelem nástupu do 

oboru ŠVS či  zvláštní  školu.  Absolvování  těchto  kurzů není  formálně  dokládáno žádným 

závěrečným vysvědčením či dokladem. 

Formální vzdělávání středoškolské a vysokoškolské

     Ačkoliv zákon o výkonu trestu odnětí svobody přepokládá i středoškolské vzdělávání 

ukončené maturitní zkouškou v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, nelze tento zákonný 

předpoklad realizovat v rámci ŠVS VS ČR, neboť Ministerstvem spravedlnosti nebyla střední 

škola poskytující takové vzdělávání ve věznicích zřízena. Důvodem tohoto stavu jsou délka 

trestu odsouzených, která leckdy nedosahuje potřebnou dobu, která je nutná pro absolvování 

celého studia, ale i osobnostní předpoklady odsouzených. 

Neformální vzdělávání

     Vzdělávání či výchova odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody však nekončí pouze 

u vzdělávání  ve formě denního či  dálkového studia.  Jedním z účelů výkonu trestu odnětí 

svobody je výchova odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život. 

     Naplňování tohoto účelu trestu odnětí svobody je upraveno v hlavě třetí zákona o VTOS 

nazvané jako "zacházení s odsouzenými".  Základ práce s odsouzeným je postaven na tzv. 

programu zacházení (§ 41 zákona o VTOS), který se zpracovává pro každého odsouzeného s 

ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny jeho trestné činnosti. Pravidelnou 
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součástí  programu zacházení  je určení  způsobu zaměstnávání  odsouzeného, jeho účasti  na 

pracovní terapii, vzdělávání nebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření předpokladů 

pro jeho samostatný způsob života (§ 41 odst. 3 zákona o VTOS). Programy zacházení se 

podle § 36 odst. 2 vyhlášky MS 345/1999 Sb., o řádu výkonu trestu odnětí svobody, člení na 

pracovní,  vzdělávací,  speciálně výchovné a zájmové aktivity a na oblast utváření vnějších 

vztahů. 

     Všeobecné i odborné vzdělávání probíhající v rámci programů zacházení nezajišťují pouze 

ŠVS.  Převážná  část  vzdělávacích  aktivit  směřuje  v  současné  době  do  oblasti  odborných, 

zejména krátkodobých kurzů, ze všeobecně vzdělávacích kurzů se organizují především kurzy 

výuky cizích jazyků, řada kurzů ale také směřuje do oblasti základního vzdělání, což je velmi 

přínosné.  Některé  z  těchto  kurzů  jsou  ukončeny  závěrečným  dokladem  o  absolvování. 

Úroveň vzdělávání  je v jednotlivých věznicích různá a je ovlivňována řadou jak objektivních 

(finanční a prostorové možnosti,  regionální  situace),  tak i subjektivních faktorů.  Přetrvává 

absence nebo menší rozsah vzdělávacích aktivit ve vazebních věznicích, kde jsou převážně 

kvalifikovaní odsouzení, zařazení ve vnitřních provozech.

Vzdělávání ve výkonu vazby

     Ve výkonu vazby není ze strany VS ČR poskytováno formální vzdělávání. Tato praxe 

souvisí s tím, že vazba je pouze zajišťovací institut pro řádný průběh trestního řízení a měla 

by trvat co nejkratší možnou dobu. Přesto zákon o výkonu vazby ve své novele od roku 2004 

upravuje  vazebním  věznicím  povinnost  podle  možností  nabídnout  obviněnému  účast  na 

preventivně  výchovných,  vzdělávacích,  zájmových  a  sportovních  programech  (dříve 

programech zacházení). Před novelou výše uvedeného zákona byla tato povinnost vztažena 

pouze na mladistvé obviněné.

     Tato  změna  ovlivnila  velmi  významnou  měrou  práci  s obviněnými.  Nabídka 

programových aktivit všem obviněným v podmínkách výkonu vazby s sebou zákonitě přináší 

i řadu problémů. Za všechny lze jmenovat nevyhovující dispoziční řešení mnohých starších 

vazebních věznic a nedostatek personálu.  V některých výjimečných případech lze personál 

přeskupit nebo přeorganizovat vnitřní systém, ale jedná se pouze o dočasná řešení. Personální 

posílení týmů specialistů je nezbytné. Významnějším problémem ovšem zůstává nedostatek 

místa. 

Plnění povinné školní docházky ve vězení
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     Ustanovení § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb. o plnění povinné školní docházky se 

vztahuje i na vězněné osoby. Na tuto skutečnost reagovala novela zákona o výkonu vazby č. 

293/1993 Sb., která v § 26 uvádí: „Mladistvému, který má plnit povinnou školní docházku, 

věznice zabezpečí jejíplnění“.

     V praxi je tento problém řešen dvěma způsoby. Tam, kde je ve věznici zřízeno ŠVS je 

vězeň  bez  povinné  školní  docházky  zařazen  do  kurzů  doplnění  základního  vzdělání  a 

pokračuje v jejím plnění.

     Ve věznicích bez ŠVS a ve všech vazebních věznicích bývá hlavním koordinátorem 

speciální pedagog, který zajistí plnění povinné školní docházky.

4. 4 Závěr

     Vzdělávání má v moderní „převýchově“ delikventů své nezastupitelné místo. Klasický 

model převýchovy byl vždy založen na „institucionalizaci“ delikventů, která sice do značné 

míry eliminovala vytváření problému směrem k chodu věznice, ale už ne tak dobře sama o 

sobě vedla klienty vězeňských zařízení ke schopnosti vést po propuštění z VTOS soběstačný 

život,  který  by nebyl  v rozporu  se  zákonem.  Direktivní  vedení  a  neustálá  vnější  kontrola 

podpořená systémem odměn a trestů je zřejmě efektivní během VTOS, ale vědomí delikventů 

proti  nim zůstává v podstatě  imunní  a po propuštění,  kdy tyto  nástroje přestávají  působit, 

může se jejich účinek projevit i negativně, protože propuštěné osoby nemají už důvod chovat 

se  účelově.  Proto  je  potřeba  v rámci  programu  zacházení  –  citlivě  a  s přihlédnutím 

k individualitě – odsouzené motivovat k tomu, aby na sobě dobrovolně „pracovali“ s tím, že 

čas  strávený  ve  vězení  smysluplně,  se  obrátí  v jejich  prospěch  po  propuštění.  Ideálním 

směrem působení v tomto smyslu je vzdělávání během VTOS. Častým problémem delikventů 

v jejich předchozím životě na svobodě je právě jejich neúplné nebo ne dostatečně rozšířené 

vzdělání. Právě v současném vězeňském režimu a v osobní výchově každého vězně musí hrát 

vzdělávání  jednu z klíčových rolí.  Pokud ho získají,  mají  po opuštění  věznice  nejen jiné 

možnosti zapojit se do společenského života, ale účast na vzdělání by v nich měla přirozeně 

podporovat  i  takové postoje,  dovednosti  a určité  sebevědomí,  které  by jim měly usnadnit 

zařadit se znovu a lépe do společnosti.
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5 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ VĚZEŇSKÉ 

SLUŽBY ČR

5. 1 Historie do roku 1989

     V šedesátých letech se začínaly organizovat v tehdejších nápravně výchovných ústavech 

ministerstva spravedlnosti (NVÚ) pro odsouzené různé formy vzdělávání. V NVÚ Libkovice 

a v NVÚ Opava bylo zřízeno odborné učiliště.

     Snahy organizovat  v  NVÚ různé formy vzdělávání  byly  završeny nabytím účinnosti 

zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.  Zákon umožnil,  aby odsouzený s 

ohledem na své schopnosti, věk a délku trestu získal základní nebo i vyšší vzdělání nebo se 

zúčastnil dalších forem vzdělávání. Dále byli odsouzení zařazováni do kvalifikačních kurzů, 

které organizovaly závodní školy práce těch hospodářských organizací, pro které pracovali.

     České vězeňství  stále  nebylo  schopno poskytnout  odsouzeným vzdělání  ve vlastním 

školském zařízení, které by bylo součástí státní výchovně vzdělávací soustavy. To se změnilo 

zákonem České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, který 

stanovil  ministerstvu  školství  v  dohodě  s  ministerstvem  spravedlnosti  postup  při 

zabezpečování vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

     V roce  1978  byla  upravena  legislativní  možnost  vytvoření  (zřízení  Ministerstvem 

spravedlnosti)  vzdělávací  instituce  pro  občany  nacházející  se  ve  výkonu  trestu  odnětí 

svobody,  která  bude řádně zaregistrována v síti  školských zařízení  státní  správy a měla  i 

potřebné pravomoci. Následující roky 1982 a 1983 se staly významnými mezníky v rozvoji 

vzdělání  v  podmínkách  výkonu  trestu  odnětí  svobody.  Byla  zřízena  Školská  vzdělávací 

střediska a zavedena zkušební výuka.  

    V roce 1983 bylo Střední odborné učiliště zařazeno do sítě školských zařízení. Tak bylo 

oficiálně zřízeno střední odborné učiliště pro odsouzené.

5. 2 Vývoj po roce 1989

     Vzdělávání odsouzených ve školním roce 1989/1990 bylo značně ovlivněno odchody 

odsouzených v důsledku amnestie v roce 1990. 
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     Hlavním  cílem  v  tomto  období  bylo  nepřerušit  výuku  nebo  organizovat  studium 

jednotlivců externí formou. V roce 1990 byla tři ŠVS zrušena a bylo započato s budováním 

nového ŠVS pro mladistvé ve Všehrdech. 

     V této době byl ze strany odsouzených o vzdělávání malý zájem. V tomto období byly 

zpracovány  koncepční  záměry  pro  oblast  vzdělávání  odsouzených,  které  vycházely  z 

Evropských vězeňských pravidel. Hlavní požadavky byly následující: udělit vzdělávání stejný 

statut jako pracovní činnosti; realizovat vzdělávání ve všech věznicích; zřizovat kurzy pro 

získání nebo rozšíření kvalifikace; realizovat vzdělávání v rozsahu základní, případně zvláštní 

školy; rozšířit a modernizovat nabídku učebních oborů.

      Nařízením ministra spravedlnosti ČR z ledna 1994 bylo, vzhledem k rozdělení republiky a 

nově  vytvořenému  názvu  Vězeňská  služba  ČR,  (formálně)  nově  zřízeno  Střední  odborné 

učiliště  a  jeho  odloučená  pracoviště  školská  vzdělávací  střediska  ve  věznicích  Opava, 

Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Valdice a Všehrdy. V roce 2001 přibylo nové ŠVS ve Věznici 

Světlá nad Sázavou.

5. 3 Organizace 

     V současné době se ve Středním odborném učilišti  vyučují učební obory pro úspěšné 

absolventy  základních  škol,  dále  pro  žáky,  kteří  základní  školu  ukončili  v  nižším než  9. 

ročníku nebo 9. ročník nedokončili úspěšně, a v oborech s upravenými učebními osnovami 

pro žáky ze zvláštních škol.

Tabulka: Odloučená ŠVS podle sídla

Odloučená pracoviště školy (Školská vzdělávací střediska) 

Sídlo Věznice

Jablonec nad Nisou Věznice VS ČR Rýnovice

Chomutov Věznice VS ČR Všehrdy

Pardubice Věznice VS ČR Pardubice

Světlá nad Sázavou Věznice VS ČR Světlá nad Sázavou

Valdice Věznice VS ČR Valdice

Plzeň Věznice VS ČR Plzeň - Bory

Opava Věznice VS ČR Opava

     Vězeňská služba ČR není oprávněna k výuce v rozsahu základního vzdělání, proto byly 

vytvořeny  kurzy  dokončení  základního  vzdělání  (které  doplňují  vzdělání  poskytovaného 

základní školou, ale nenahrazují jej), přípravné kurzy za účelem nástupu do oboru ŠVS či na 

zvláštní školu a odborné kurzy k získání nebo rozšíření kvalifikace.
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     Novelou zákona o výkonu trestu odnětí svobody byla zrušena striktní podmínka studia 

dospělých odsouzených výhradně formou studia při zaměstnání,  což umožnilo organizovat 

výuku také formou denního studia. Rovněž bylo zrušeno omezení stupně možného vzdělávání 

a jeho formy.

     Vzdělávání  se  stalo  vedle  pracovních,  terapeutických  a  zájmových  aktivit  nedílnou 

součástí resocializačního programu zpracovávaného věznicí pro každého odsouzeného.

     V resocializačním procesu odsouzených představuje vzdělávání v SOU VS ČR komplexní, 

systematický a vysoce  smysluplný program.  Tento cílený a rozsáhlý výchovně vzdělávací 

program je v podmínkách českého vězeňství jedinečný.

     Získání výučního listu, vysvědčení z kurzu o doplnění základního vzdělání, nebo z jiného 

odborného kurzu dává odsouzeným lepší možnosti zapojit se po propuštění z výkonu trestu do 

občanského  života.  Tím SOU  významně  přispívá  k  naplnění  účelu  výkonu  trestu  odnětí 

svobody,  kterým je  podle  zákona  kromě  zabránění  odsouzenému  v  páchání  další  trestné 

činnosti i jeho výchova k tomu, aby vedl řádný život občana. (Váňa 2005, 2)

Učební obory a odborné kurzy

     Základní náplní SOU VS ČR zůstávají učební obory a akreditované kurzy.  Rovněž je 

zajišťováno  plnění  povinné  školní  docházky  u  mladistvých  obviněných,  kteří  ji  nemají 

ukončenou. 

     Počet žáků, průměrně zařazených ve studiu učebních oborů v roce 2006, byl  233; oproti 

předchozímu školnímu roku poklesl (254). Počet vyučených ve školním roce 2005/2006 (100) 

je srovnatelný se školním rokem 2004/2005 (103), což potvrzuje setrvalý trend v   průběhu 

posledních let. Do odborných kurzů bylo v loňském roce zařazeno celkem 626 odsouzených. 

SOU vydalo celkem 563 osvědčení. 

5. 4 Management 

     V čele Středního odborného učiliště je ředitel, kterého do funkce jmenuje a z ní odvolává 

generální  ředitel  Vězeňské  služby  České  republiky  (generální  ředitel).  Zástupce  ředitele 

Středního odborného učiliště ustanovuje do funkce a z ní odvolává generální ředitel na návrh 

ředitele SOU VS ČR.

     Pracovníky školských vzdělávacích středisek ustanovuje do funkcí a  z nich odvolává 

ředitel Středního odborného učiliště po předchozím projednání s ředitelem příslušné věznice. 

K širšímu  vedení  lze  počítat  také  sedm vedoucích  školských vzdělávacích  středisek.  Tito 

vedoucí ale nejsou zatím oficiálně jmenováni.
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Oblast řízení

     Ze záznamového protokolu rozhovoru s vedením SOU VS ČR vyplývá, že pro řízení ŠVS 

je  užíván  demokratický  řídící  styl  (formou  metodické  řídící  činnosti  ve  všech  oblastech 

pedagogických).  Vzdělávací  činnost  probíhá  podle  učebních  plánů  a  osnov.  Rámcový 

vzdělávací program není prozatím vytvořen. Tvorba a postupné uvedení do praxe je v plánu 

ihned po zpracování organizačního řádu a dokumentů s tím souvisejících.

     Česká školní inspekce podle školského zákona vykonává své pravomoci v SOU VS ČR 

standardním  způsobem.  Předsedy  zkušebních  komisí  pro  závěrečné  zkoušky  jmenuje 

generální ředitel na návrh ředitele SOU VS ČR. 

Oblast personální

     V současné době má SOU VS ČR celkem 65 pracovníků (včetně ředitelství SOU). Činnost 

SOU  VS  ČR je  postavena  na  kmenových  pracovnících,  ale  je  využíváno  také  externích 

vyučujících.  Děje  se  tak  v případě,  že  je  nutno  pokrýt  část  výuky,  na  kterou  by  bylo 

neekonomické  přijímat  nového  učitele.  Externí  pracovníci  vyučují  na  základě  dohod  o 

pracovní činnosti uzavíraných s ředitelem SOU VS ČR.

Oblast  hospodářská

     Činnost  Středního odborného učiliště  je  finančně zajišťována z prostředků Vězeňské 

služby. O přidělení finanční částky z celkového rozpočtu Středního odborného učiliště pro 

jednotlivá školská vzdělávací střediska  rozhoduje ředitel Středního odborného učiliště.

     Hospodaření SOU prozatím probíhá dle NMS č.1/1994 (zřizovací listina SOU VS ČR) a 

příslušných  NGŘ.  Situace  v přidělování  finančních  prostředků  pro  SOU VS ČR je  zcela 

v souladu  s výše  uvedenými  nařízeními.  Jednotlivým  ŠVS  jsou  finanční  prostředky 

přidělovány v souladu s ustanovením NMS č.1/1994.

     Celkový rozpočet neinvestičních prostředků SOU VS ČR na rok 2005 činil 7 214 tis. Kč. 

Investiční prostředky jsou přidělovány přímo příslušným věznicím pro jednotlivé investiční 

akce. Současné materiální vybavení celého SOU VS ČR je na dostačující úrovni.

5. 5 Aktuální vývoj právního postavení

     Zásadní změnu pro další činnost SOU VS ČR přinesl nový školský zákon (561/2004 Sb.),  

který  stanoví  v  §  8  odst.  3,  že  „Ministerstvo  obrany,  Ministerstvo  vnitra  a  Ministerstvo 

spravedlnosti  zřizuje  školy  a  školská  zařízení  jako  organizační  složky  státu“.  Pojem 

26



„organizační složka státu“ je definován zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích. Na základě toho by ale muselo SOU stát zcela mimo 

VS ČR. Bylo tedy nutno tuto záležitost upravit tak, aby vyhovovala daným podmínkám, tzn. 

zřídit organizační jednotku. 

     Perspektiva SOU VS ČR je tedy v současné době determinována Nařízením ministra 

spravedlnosti č. 1/2007 ze dne 30. ledna 2007, kterým se zřizuje škola pro osoby ve výkonu 

vazby a trestu odnětí svobody. Nařízení bylo vydáno na návrh generálního ředitele Vězeňské 

služby České republiky, v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční 

stráži  České  republiky,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  zákonem  č.  561/2004  Sb.,  o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Podle § 172 odst. 3 školského zákona je zřízena škola pro osoby ve 

výkonu vazby nebo trestu odnětí  svobody s názvem Střední  odborné učiliště,  Praha 4,  Na 

Veselí 51, PSČ 140 67 jako organizační jednotka Vězeňské služby České republiky. 

     Na základě tohoto nařízení je generální ředitel povinen vydat do tří měsíců od účinnosti  

tohoto nařízení organizační řád Středního odborného učiliště. 

     Střední odborné učiliště bude dále výchovně vzdělávací zařízení, poskytující osobám ve 

výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody:

a) přípravu pro výkon povolání a odborných činností v učebních a studijních oborech,

b) doplnění základního vzdělání v kursech pro získání základního vzdělání,

c) doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích kursech.

     Organizační  a  kompetenční  vztahy  mezi  ředitelstvím  Středního  odborného  učiliště, 

školskými  vzdělávacími  středisky  a  vedením  věznic  stanoví  organizační  řád  Středního 

odborného  učiliště.  Výchovně  vzdělávací  činnost  Středního  odborného  učiliště  zajišťují 

pedagogičtí  pracovníci s odpovídající  kvalifikací (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů).

     Zřízení  školy  pro  vězněné  osoby  jako  organizační  jednotky  státu  v praxi  znamená 

vytvoření  nového subjektu  uvnitř  Vězeňské  služby ČR,  což  zatím přináší  řadu  problémů 

nejenom  po  stránce  organizační,  ale  i ekonomické  a  personální.  Nicméně  ponechání 

ustanovení  ve školském zákoně o zřízení  organizační  složky státu by vyvolalo celou řadu 

dalších  kroků.  Z iniciativy  VS  ČR  bylo  uskutečněno  jednání  s pracovníky  legislativního 

odboru  Ministerstva  školství,  mládeže  a tělovýchovy  ČR,  ze  kterého  vyplynula  změna 
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školského zákona v tom smyslu, že „škola pro vězně“ byla zřízena jako organizační jednotka 

VS ČR.  

     Potřebné navazující legislativní změny se týkají nejenom organizačního řádu, ale i dalších 

právních  předpisů  jako je  zákon  o  vězeňské  službě  a  justiční  stráži,  řád  výkonu trestu  a 

dalších vnitřních předpisů dotýkajících se činnosti SOU VS ČR.

5. 6 Závěr

      V  oblasti  vzdělávání  vězňů  dochází  i  nadále  postupně  podle  reálných  možností 

ke kvalitativnímu růstu.  Systém vzdělávání  odsouzených v České republice  snese srovnání 

s vyspělými evropskými státy, což se ukázalo v průběhu konference EPEA (European Prison 

Education  Association  –  Evropská  asociace  zabývající  se  výchovou  a  vzděláváním  ve 

věznicích), která se konala v červnu 2005 v Bulharsku. V současné době se SOU podílí na 

spolupráci ve dvou mezinárodních projektech v rámci programu Grundtvig. 

     Nově tvořené vnitřní legislativní zázemí přispěje k k vyjasnění další strategie rozvoje SOU 

VS ČR, mimo jiné vzhledem k celkovým evropským tendencím.
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II. Výzkumná část
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6 METODIKA VÝZKUMU

     Vzhledem ke zvolenému cíli závěrečné práce byl stanoven další postup ve výzkumném 

šetření.  Cílem  výzkumného  šetření  bylo  na  základě  analýzy  posoudit  aspekty  řízení 

vězeňského školství. Dále vytvořit komparativní studii poznatků získaných ze strany vedení 

s poznatky  a  názory  pedagogických  pracovníků  včetně  vedoucích  přímo  ve  školských 

vzdělávacích střediscích.  V neposlední  řadě bylo motivem poskytnout  významnou zpětnou 

vazbu pracovníkům v SOU VS ČR, ale i mimovězeňským odborníkům.

6. 1 Organizace výzkumu

     Nejprve  byly  stanoveny  základní  úkoly  a  postup  pro  řešení  výzkumu  v terénu  a 

organizační zajištění s časovými hledisky. 

Základní úkoly a postup pro řešení výzkumu v terénu

1. organizační zajištění 

2. konstrukce záznamového protokolu a ankety

3. sběr dat u vedení ŠVS 

4. sběr dat ve věznicích (u pedagogů a vedoucích ŠVS)

5. vyhodnocení a zpracování dat

6. vypracování výzkumné zprávy

Organizační zajištění 

     Před zahájením prací  na výzkumu bylo  nutné  získat  souhlas  Generálního  ředitelství  

Vězeňské  služby  České  republiky  s provedením  sběru  dat  u  vedoucích  a  pedagogických 

pracovníků  ŠVS.  Na  základě  rámcového  představení  výzkumného  záměru  jsem  obdržel 

souhlas  s jeho provedením.  Poté již  byly  telefonicky domlouvány termíny a detaily  mých 

návštěv v jednotlivých ŠVS. 

Časový rozvrh prací

květen až červen 2006 výzkumný záměr, úvodní přípravné práce
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červen až srpen 2006 studium literatury,  tvorba teoretických východisek,  konstrukce 

dotazníku a záznamového protokolu 

září až listopad 2006 sběr dat ve věznicích  

prosinec až leden 2007 matematicko-statistické zpracování sebraných dat

únor až duben 2007 kompletace bakalářské práce, tisk, odevzdání

6. 2 Sběr dat

     Sběr dat byl  zahájen analýzou dokumentů,  stěžejních odborných materiálů,  resortních 

časopisů,  internetových  zdrojů  apod.  Přehled  použitých pramenů  je  uveden v referenčním 

seznamu.

6. 3 Metoda sběru dat

     Pracoval jsem s následujícími sociologickými metodami: dotazník, záznamový protokol, 

pozorování.

6. 3. 1 Dotazník

     Bylo použito šetření jednorázové a šetření anonymní, které zaručuje kvalitnější výpovědi 

respondentů. Při administraci dotazníku jsem kladl veliký důraz na srozumitelné objasnění 

účelu dotazníkového šetření. 

     Dotazník byl sestaven s ohledem na zkoumané okruhy faktorů. Zejména tedy snahu o 

identifikaci  silných  a  slabých  oblastí  managementu  ŠVS,  hledání  návrhů  na  změny  ve 

vzdělávacím procesu a v neposlední řadě časový snímek pedagogů a vedoucích ŠVS. Časový 

snímek byl  do dotazníku vložen i  přesto,  že zde existoval  předpoklad značné diskrepance 

mezi časovým snímkem pedagogů a vedoucích ŠVS, která se nakonec potvrdila. Nicméně, 

v zájmu ponechání anonymity nebyl při sběru dat striktně rozlišován přístup k pedagogům a 

vedoucím  ŠVS.  Toto  zjištění  je  jistě  zajímavou  determinantou  pro  eventuální  další 

výzkumnou studii. Pro účely této bakalářské práce plně postačuje zvolená metoda. 

6. 3. 2 Záznamový protokol

     Záznamový protokol jsem konstruoval s laskavým svolením katedry Centrum školského 

managementu  na  Pedagogické  fakultě  Univerzity  Karlovy  v Praze  s využitím  jejího 

záznamového protokolu pro manažerskou praxi typu „Shadowing“. 

     Při konstrukci záznamového protokolu jsem dbal na to, aby měla otázka vztah k hlavnímu 

problému a aby otázky tvořily uzavřený celek.  Skládá se z oblastí,  kterými jsem sledoval 
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hlavně  řízení  a  komunikaci  školských  vzdělávacích  středisek,  jejich,  personální  rozvoj  a 

v neposlední řadě také časový snímek.

6. 4 Zpracování dat 

     Při výzkumu jsem použil následující sociologické metody:

a/  metoda terénního šetření -  získávání  potřebných informací  z  terénu,  tj.  pedagogických 

pracovníků ve Školských vzdělávacích střediscích Vězeňské služby České republiky. 

b/ metoda matematicko-statistická - slouží k matematicko-statistickému zpracování získaných 

materiálů,

c/ metoda  logické  analýzy -  výchozí  podklad  pro  celou  analytickou  činnost  a  formulaci 

závěrů.

6. 5 Charakteristika výzkumného vzorku 

     Předmětem dotazníkového šetření byl soubor respondentů, který tvořili pedagogové ve 

Školských  vzdělávacích  střediscích  ve  Středním  odborném  učilišti  VS  ČR.  Výzkum  byl 

založen  na bázi  dobrovolnosti.  Výběr  probandů byl  ponechán na  aktuální  situaci  v každé 

věznici.  Respondenti  nebyli  žádným  způsobem  k účasti  na  výzkumu  motivováni  (např. 

příslibem nějakých výhod apod.). 

Tabulka: Dotazník pro pedagogy a vedoucí ŠVS – základní přehled

Dotazník pro pedagogy a vedoucí ŠVS

Věznice
Počet rozdaných 

dotazníků
Počet sebraných 

dotazníků
Návratnost 

%

Rýnovice 8 8 100

Všehrdy 9 9 100

Valdice 8 6 75

Pardubice 5 4 80

Světlá n.S. 4 4 100

Opava 15 15 100

Plzeň 9 8 88,8

celkem 58 51 ø 87,90
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7 VÝSLEDKY A DISKUZE

    Následující část je rozdělena na dvě podkapitoly. V úvodu uvádím zjištění ze záznamového 

protokolu  s ředitelem  SOU  VS  ČR.  V další  části  jsou  rozebrány  silné  a  slabé  oblasti 

managementu dle názoru pedagogických pracovníků školských vzdělávacích středisek.

7. 1 Záznamový protokol pro ředitele SOU VS ČR

     Po  provedeném rozhovoru  s ředitelem SOU VS ČR byly  zjištěny  základní  údaje  o 

charakteristice a personálním managementu školy.

Tabulka 1. Charakteristika školy
   
celkový počet zaměstnanců (fyzicky) 65
přepočtený počet zaměstnanců 65
z toho počet pedagogických pracovníků (fyz.) 64
přepočtený počet pedagogických pracovníků 64
průměrný věk pedagogického sboru 40
% zastoupení  ženy : muži 12:88
odborná způsobilost pedagogického sboru (%) 98
počet tříd 47
počet žáků 590

Tabulka 2. Personální charakteristika managementu školy

ředitel školy, školského zařízení od roku 1992
zřizovatel školy, školského zařízení MS
počet zástupců ředitele 1
počet ostatních (i nejmenovaných) vedoucích pracovníků 7
počet výchovných poradců 1

     Z dalších zjištění vyplývá, že řízení ŠVS vedením SOU VS ČR probíhá metodicky ve 

všech oblastech pedagogických (učební plány, osnovy). Rámcový vzdělávací program zatím 

není vytvořen.

     Komunikace a předávání informací mezi vedením SOU VS ČR a ŠVS probíhá v rámci 

pedagogických rad (5x ročně), operativní komunikace elektronickou poštou atd.  Kontrolní 

činnost ze  strany  vedení  SOU  VS  ČR  probíhá  standardně  kontrolami  ve  všech  ŠVS  – 
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minimálně na začátku školního roku, před a při závěrečných zkouškách. Dále průběžně dle 

potřeby. Vedení SOU VS ČR upřednostňuje demokratický styl řízení, postavený na vzájemné 

komunikaci. 

     Plán personálního rozvoje je částečně postaven na personalistice každé organizační 

jednotky (věznice). Personální rozvoj je v některých případech zajišťován centrálně, zejména 

účastí pedagogů na akcích mimo VS ČR nebo i na akcích pořádaných VS ČR. Ředitel tedy 

nemůže ze 100% ovlivňovat personalistiku, což je značně negativní zjištění, které je v rozporu 

se základními teoriemi řízení. Toto zjištění bude reflektováno v závěru navrhované strategie 

rozvoje školy.

     Oblast právních předpisů, která působí největší potíže je v současné době determinována 

právním vývojem,  vzhledem k novému školskému zákonu (přechod některých zřizovacích 

pravomocí z ministerstva školství na ministerstvo spravedlnosti).

Rozdělení řídících pravomocí v rámci školy

Odhad v % (  = 100%) nakolik se podílí na řízení další pracovníci  školy v oblasti:

 

a/ pedagogické;                                   b/ ekonomické;                      c/ právní;

Obrázek 1.

Odhad  je  procentuální  vyjádření  standardního  stavu.  V době  výzkumu  byly  vzhledem 

k dynamice  přechodu  pravomocí  z ministerstva  školství  na  ministerstvo  spravedlnosti 

v převaze ekonomické a právní oblasti.
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Časový snímek
Odhad největší časové zátěže - v procentech ( = 100%):  

a) vlastní výuka 0,5 %
b) ekonomika školy 15 %
c) personalistika 1 %
d) kontrolní a hospitační činnost 10 %
e) jednání s partnery 1 %
f) administrativní činnost 2 %
g) jiná činnost z hlediska časových ztrát 0,5%
h) metodická činnost 70 %
     V průběhu vyplňování časového snímku ředitele SOU VS ČR byla ze strany probanda 

vznesena zásadní připomínka k jeho konstrukci. Oblast, která ředitele SOU VS ČR nejvíce 

zaměstnává – metodická činnost, nebyla v časovém snímku zastoupena. Metodickou činností 

je rozuměna zejména aplikace vnitřních, ale i vnějších právních norem do činnosti SOU VS 

ČR. Různorodost a proměnlivost vzdělávacího procesu v podmínkách vězeňství (vzhledem 

k objektům  i  subjektům  vzdělávacího  procesu),  vyžaduje  značnou  sumu  poskytování 

metodických východisek a řešení předem nedefinovaných problémových okruhů atd.  Tato 

relace byla tedy doplněna. 

Závěr

     SOU VS ČR je  středně velká  škola,  zřízená  Ministerstvem spravedlnosti.  Vrcholný 

management školy se skládá z ředitele a jeho zástupce. Vzhledem k alokovaným odloučeným 

školským vzdělávacím střediskům lze do vyššího managementu zařadit i jednotlivé vedoucí 

těchto  středisek.  Dle  sdělení  ředitele  SOU VS ČR nebyli  tito  vedoucí  jmenováni,  pouze 

pověřeni výkonem funkce. 

     Komunikace,  kontrolní  činnost  a  uplatňované  řídící  styly  se  neliší  od  běžné  školy 

v civilním sektoru.  Plán personálního rozvoje je v současné době rozmělněn na jednotlivé 

organizační jednotky (věznice) pod které spadají jednotlivá odloučená pracoviště školy. 

     V  oblasti  právních  předpisů  působí  aktuálně  největší  potíže  přechod  pravomocí 

z ministerstva  školství  na  ministerstvo  spravedlnosti  a  s tím  související  tvorba  nového 

organizačního řádu s navazujícími vnitřními legislativně metodickými předpisy.

     Rozdělení řídících pravomocí v rámci školy je nejsilnější v pedagogické oblasti, naopak 

nejmenší podíl je v právní oblasti.

     V časovém snímku ředitele  SOU VS ČR zcela  zásadně převládá metodická  činnost, 

dalšími nejsilněji zastoupenými relacemi jsou ekonomická, kontrolní a hospitační činnost.
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7. 2 Dotazník pro vedoucí a pedagogy ŠVS

     Dotazník pro pedagogy školských vzdělávacích středisek vyplnilo celkem 51 respondentů 

z řad  pracovníků  ze  všech  sedmi  odloučených  pracovišť.  Cílem  tohoto  šetření  bylo 

identifikovat silné a slabé stránky managementu ŠVS, názory pedagogů na eventuální změny 

ve vzdělávacím procesu odsouzených v ŠVS a pro doplnění informací ještě časový snímek.

Tabulka 3. Identifikace silných a slabých oblastí managementu ŠVS
     

oblast
průměrná
hodnota

1 Řízení ŠVS vedením SOU VS ČR 1,2
2 Komunikace a předávání informací mezi vedením SOU a ŠVS 1,6
3 Získávání a podpora schopných, talentovaných a tvořivých lidí 2,1
4 Investice do dalšího vzdělání pedagogických pracovníků 2,5
5 Komunikace uvnitř ŠVS 1,4
6 Pružná reakce vedení SOU na změny 2,6
7 Plán personálního rozvoje 2,3
8 Systém hodnocení pracovníků 2,1
9 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědností uvnitř ŠVS 1,5

10 Kvalita managementu 2,3
11 Plán rozvoje pracovníků 2,2
12 Důvěra zaměstnanců ve vedení - autorita vedení 1,3
13 Důslednost při plnění přijatých rozhodnutí 1,5
14 Týmové zapojení pracovníků do řešení problémů 3,2
15 Podpora změn a inovací ze strany vedení 2,5
16 Kvalitní plán rozvoje ŠVS 3,1
17 Funkčnost informačních systémů v ŠVS 1,1
18 Vnitřní vybavenost ŠVS 3,1
19 Kvalita vztahů mezi pracovníky 1,5
20 Úroveň spolupráce v ŠVS 2,4
21 Dostatečné finanční zdroje 3,5
22 Hrdost zaměstnanců na ŠVS 2,7

     Vyhodnocování silných a slabých oblastí managementu ŠVS v sebraných dotaznících bylo 
provedeno metodou výpočtu průměrných hodnot všech relací. Samotná diskuze a interpretace 
výsledných hodnot je provedena v závěru této kapitoly.

Návrhy změn ve vzdělávacím procesu    
     
     Pedagogové ŠVS uváděli  v dotaznících  návrhy těchto  změn  ve vzdělávacím procesu 
odsouzených:

o větší nabídka odborných předmětů

36



o vyšší počet žáků ve studiu
o více hodin výuky
o samostatné ubytování pro žáky ŠVS
o více prostor k výuce
o pružnější reakce na požadavky trhu práce
o posílení pravomocí výchovných pracovníků

     Návrhy od respondentů ke změnám v pedagogickém procesu byly využity v závěrečné 
části bakalářské práce – strategickém plánu rozvoje školy.

Časový snímek
Odhad největší časové zátěže - v procentech ( = 100%):  

a) vlastní výuka 85 %
b) ekonomika školy 0 %
c) personalistika 0 %
d) kontrolní a hospitační činnost 3 %
e) jednání s partnery 1 %
f) administrativní činnost 7 %
g) jiná činnost z hlediska časových ztrát 3 %
h) metodická činnost 1 %

     Zajímavé je porovnání časového snímku s ředitelem SOU. Tato diskrepance nicméně 

vyplývá  zcela  logicky  z funkčního  zařazení.  V přehledu  je  poměrně  výrazně  zastoupena 

administrativní činnost.  

Závěr

     Nejsilnější  stránkou  je  hodnoceno  řízení  ŠVS  vedením  SOU  VS  ČR,  důvěra 

zaměstnanců  ve  vedení  -  autorita  vedení  a  velice  dobře  je  hodnocena funkčnost 

informačních systémů v ŠVS (průměrně 1,2). Pozitivním zjištěním je také kvalita vztahů 

mezi  pracovníky  (1,5),  důslednost  při  plnění  přijatých  rozhodnutí  (1,5)  a  komunikace  a 

předávání informací mezi vedením SOU a ŠVS (1,6)

     Na opačném pólu byly jako nejslabší stránka hodnoceny dostatečné finanční zdroje (3,5). 

Zajímavé zjištění je také podprůměrné hodnocení týmového zapojení pracovníků do řešení 

problémů  (3,2).  Hledisko  vnitřní  vybavenosti  ŠVS je  také  hodnoceno  podprůměrnou 

známkou  3,1.  Podpora  změn  a  inovací  ze  strany  vedení,  investice  do  dalšího  vzdělání 

pedagogických pracovníků a pružná reakce vedení SOU na změny mají také významně nižší 

hodnocení (průměrné hodnocení 2,5).

     Zajímavou  se  stala  otevřená  otázka  ohledně  návrhů  změn  ve  vzdělávacím  procesu 

odsouzených.  Pedagogové ŠVS by navrhovali zejména větší nabídku odborných předmětů, 
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vyšší počet žáků ve studiu a více hodin výuky. V mnoha odpovědích se také často objevovalo 

samostatné ubytování pro žáky ŠVS a více prostor k výuce. Často frekventovaným návrhem 

byla pružnější reakce na požadavky trhu práce současně s posílením pravomocí výchovných 

pracovníků.

III. Závěry
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8 ZÁVĚRY

8.1 Odpovědi na výzkumné otázky

     Na základě teoretických poznatků a  výsledků výzkumného šetření  byly vypracovány 

odpovědi na výzkumné otázky. 

Odpovědi na výzkumné otázky:

1. Jaké jsou aspekty řízení školství ve věznicích?

     SOU VS ČR je  středně velká  škola,  zřízená  Ministerstvem spravedlnosti.  Vrcholný 

management školy se skládá z ředitele a jeho zástupce. Vzhledem k alokovaným odloučeným 

školským vzdělávacím střediskům lze do vyššího managementu zařadit i jednotlivé vedoucí 

těchto středisek.  

     Komunikace,  kontrolní  činnost  a  uplatňované  řídící  styly  se  neliší  od  běžné  školy 

v civilním sektoru. Plán personálního rozvoje je v současné době „rozmělněn“ na jednotlivé 

organizační  jednotky  (věznice),  pod  které  spadají  jednotlivá  odloučená  pracoviště  školy. 

Tento poznatek je dále rozpracován v návrhu strategie rozvoje školy.

     Rozdělení řídících pravomocí v rámci školy je nejsilnější v pedagogické oblasti, naopak 

nejmenší podíl je v právní oblasti.  V časovém snímku ředitele SOU VS ČR zcela zásadně 

převládá  metodická  činnost,  dalšími  nejsilněji  zastoupenými  relacemi  jsou  ekonomická, 

kontrolní a hospitační činnost.

2. Jaké faktory ovlivňují podmínky ke vzdělávání a celkové klima vzdělávacího procesu ve  

školských vzdělávacích střediscích?

     Mezi silné stránky patří důvěra zaměstnanců ve vedení, funkčnost informačních zdrojů, 

důslednost  při  plnění  přijatých  rozhodnutí  a  rozdělení  pravomocí.  Z dalších,  zejména 

empirických  zjištění,  to  je  stabilita  z hlediska  tradice  tohoto  „oboru“.  Z toho  vyplývá 

jedinečnost instituce, tradice, nezastupitelnost.
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     Naopak mezi  slabé stránky je řazeno týmové zapojení pracovníků do řešení problémů, 

dostatečné finanční zdroje a vzdělávání pracovníků. Dále je to omezená kapacita, pracovní 

podmínky a hygiena práce.

     Do příležitostí lze počítat rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání pracovníků, bezpečnost a 

ochranu pracovníků,  vnitřní  komunikaci  – informovanost,  obměna personálu.  Řadíme sem 

také poptávku po vzdělávání ze strany vězňů a společenskou poptávku po vzdělání.

     Také je třeba brát  v úvahu  hrozby, jimiž  jsou celková "okrajovost"  segmentu,  nízká 

popularita, složitá legislativa, nedostatek finančních prostředků, odchod zkušeného personálu.

3.  Na jaké úrovni je management SOU VS ČR?

     Management  SOU  je  ve  stávajících  podmínkách  na  dostatečné  úrovni.  Z hlediska 

uplatňování návrhu nové strategie rozvoje školy bude potřebné rozšířit počet pracovníků ve 

vedení a nově koncipovat rozdělení kompetencí.

4. Jak hodnotí podmínky ke vzdělávání a celkové klima vzdělávacího procesu ve školských 

vzdělávacích střediscích pedagogové a jaké změny by eventuálně navrhovali? 

     Nejlépe hodnotí  pedagogové řízení  ŠVS vedením SOU VS ČR, existuje také důvěra 

zaměstnanců ve vedení - autorita vedení a velice dobře je hodnocena funkčnost informačních 

systémů v ŠVS. Pozitivně je hodnocena kvalita vztahů mezi pracovníky, důslednost při plnění 

přijatých rozhodnutí a komunikace a předávání informací mezi vedením SOU a ŠVS.

     Jako  slabé  stránky  jsou  hodnoceny  finanční  zdroje,  zapojení  pracovníků  do  řešení 

problémů a vnitřní vybavenost. Podpora změn a inovací ze strany vedení, investice do dalšího 

vzdělání  pedagogických  pracovníků  a  pružná  reakce  vedení  SOU  na  změny  mají  také 

významně nižší hodnocení.

    Co se týká návrhů změn  ve vzdělávacím procesu odsouzených, tak by pedagogové ŠVS 

navrhovali  zejména větší  nabídku odborných předmětů,  vyšší  počet  žáků ve studiu a více 

hodin výuky. V mnoha odpovědích se také často objevovalo samostatné ubytování pro žáky 

ŠVS  a  více  prostor  k výuce.  Často  frekventovaným  návrhem  byla  pružnější  reakce  na 

požadavky trhu práce současně s posílením pravomocí výchovných pracovníků.

5. Jak je koncipováno a organizováno vzdělávání  ve Školských vzdělávacích střediscích  

Vězeňské služby České republiky? 

     V současné době se ve Středním odborném učilišti  vyučují učební obory pro úspěšné 

absolventy  základních  škol,  dále  pro  žáky,  kteří  základní  školu  ukončili  v  nižším než  9. 
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ročníku nebo 9. ročník nedokončili úspěšně, a v oborech s upravenými učebními osnovami 

pro žáky ze zvláštních škol. 

     SOU se skládá ze sedmi dislokovaných Školských vzdělávacích středisek. 

8.2 Závěr

     Na základě analýzy všech zjištěných informací byly dostatečně zodpovězeny všechny 

výzkumné  otázky. Logickým  východiskem  je  návrh  strategického  plánu  rozvoje 

Středního odborného učiliště VS ČR, který uvádím v následující kapitole.
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8.3 Návrh strategie rozvoje školy

     Strategické  plánování  vrcholí  stanovením správné strategie.  Je  to  zásadní  rozhodnutí 

týkající se cílového trhu školy a k němu se vztahujícího marketingového mixu. Rozhodnutí 

zabývající se existujícími a plánovanými studijními programy a stanovením toho, na koho 

budou tyto programy zaměřeny. (Světlík, 1996, 189) Podle odborné literatury je východiskem 

SWOT analýza, formulace cílů, volba strategie, změny v systému řízení a provedení změn. Ve 

své bakalářské práci uvádím návrh strategie rozvoje školy ve formě konkrétního vymezení 

termínovaných úkolů se jmenovitou odpovědností.

8.3.1 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí

     Z výsledků  teoretických  zjištění  a  výsledků  dotazníkového  šetření  byla  sestavena 

následující  analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Tato  situační analýza se 

snaží podchytit vnější i vnitřní faktory ovlivňující situaci školy. Odpovídá na otázky jaké je 

postavení školy na trhu služeb a jak se toto postavení mění, jaká je image školy u zákazníků a 

partnerů školy, jak se mění vnější makroprostředí a mikroprostředí, ve kterém škola funguje, 

k jakým změnám dochází uvnitř školy, jaká je na trhu konkurence.

Obrázek 1. SWOT analýza vězeňského školství

Silné stránky Slabé stránky

řízení ŠVS dostatečné finanční zdroje

důvěra zaměstnanců ve vedení
týmové zapojení pracovníků do řešení 

problémů
funkčnost informačních systémů v ŠVS vnitřní vybavenost

důslednost při plnění přijatých 
rozhodnutí

plán rozvoje ŠVS

rozdělení pravomocí další vzdělávání pracovníků

Příležitosti Hrozby

rozvoj lidských zdrojů celková "okrajovost" segmentu
vzdělávání pracovníků nízká popularita

poptávka po vzdělání ze strany vězňů složitá legislativa
více prostor k výuce, více hodin nedostatek finančních prostředků

obměna personálu odchod zkušeného personálu
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    K silným  stránkám patří  dle  zjištění  řízení  ŠVS,  důvěra  zaměstnanců  ve  vedení  a 

funkčnost  informačních  zdrojů.  Silné  stránky  jsou  také  důslednost  při  plnění  přijatých 

rozhodnutí  a  rozdělení  pravomocí.  Z dalších,  zejména  empirických  zjištění  to  je  stabilita 

z hlediska tradice tohoto „oboru“. Věznice tady byly jsou a budou. Tato nedílná součást každé 

společnosti je některými lidmi zatracována jinými vyzdvihována. Z toho vyplývá jedinečnost 

a  vyloučení  „konkurence“.  V poslední  době  jsou  médii  prezentovány  úvahy  o  privátním 

vězeňství  (či  vězení),  ale  tento  projekt  je  vázán  na  značné  finanční  prostředky.  Mnozí 

zaměstnanci ve vězeňství také oceňují stabilitu a nadprůměrnou výši mzdových prostředků. 

V neposlední řadě je zaznamenávána značná poptávka po vzdělání ze strany vězňů. Trend tzv. 

společenské poptávky po vzdělávání vězňů lze zaznamenat také u odborné veřejnosti. 

     Slabé stránky organizace jsou dány omezenou kapacitou většiny vězeňských zařízení, 

nedostatkem finančních prostředků na rekonstrukce stávajících či výstavbu nových zařízení. 

V oblasti  školských  vzdělávacích  středisek  chybí  větší  konektivita  výuky  odborných 

předmětů  na vnější  prostředí  (mimo věznici).  Hledisko týmového  zapojení  pracovníků do 

řešení problémů je spatřováno také jako slabá stránka.

     Nedostatek finančních prostředků se projevuje také v oblastech samotné resocializační 

práce  s vězněnými  osobami  (rozvoj  programů  zacházení).  Působení,  ve  většině  případů, 

nedostatečných pracovních a hygienických podmínek práce je velice zásadní psychologický 

faktor, který úzce souvisí se syndromem tzv. vyhoření a nízké prestiži zaměstnanců v očích 

veřejnosti.

     Příležitostí pro oblast vzdělávání vězňů bude rozšíření školských vzdělávacích středisek, 

integrace  nových předmětů,  reflektujících  aktuální  podmínky na trhu práce  a  poskytování 

nejen odborného, ale také středoškolského vzdělávání.  V oblasti  týkající  se zaměstnanců a 

samotné  organizace  bude  zcela  zásadní  vzdělávání  zaměstnanců.  VS  ČR má  samostatný 

institut vzdělávání vězeňské služby, který nabízí velký počet kurzů celoživotního vzdělávání 

(specializační kurzy, školení a instruktáže, sociální výcvik, jazykové kurzy). Další příležitost 

jak zkvalitnit  a zefektivnit  práci ve VS ČR je rozvoj vnitřní komunikace a informovanost 

pracovníků.  Příchod  nových  zaměstnanců  může  poskytnout  nové  pohledy  na  danou 

problematiku – odbourání „profesionální slepoty“.  
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     Hrozbami jsou zejména neatraktivnost až okrajovost tohoto odvětví, nízká popularita a 

informovanost  společnosti.  Významné  jsou  také  mnohé  administrativní  i  bezpečnostní 

překážky, které jsou legislativně dány ve vztahu k vězněným osobám. Přesto, že jsou mzdové 

prostředky uváděny v silných stránkách analýzy,  jejich nedostatek  v dalších  strukturách je 

považován za hrozbu. Na rozvoj učebních programů, nové projekty a rozšíření další nabídky 

vzdělávání se finanční prostředky nedostávají. V neposlední řadě je velkou hrozbou odchod 

zkušených pedagogických pracovníků mimo vězeňství. 

8.3.2 Poslání školy

     Je zřejmé,  že se jedná o netradiční  školu,  která  nemůže být  porovnávána s obdobně 

oborově  zaměřenými  školami  v civilním  sektoru.  Zákazníky  školy  jsou  odsouzení,  žáci 

školských vzdělávacích středisek. Hlavní aktivitou školy a jejím cílem je tedy umožnit získání 

vzdělání  lidem,  kteří  se  ocitli  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody.  Tímto  je  determinováno 

samotné  pole  působení  školy.  O  vztahu  ke  konkurenci  také  nemůžeme  diskutovat  – 

konkurenční škola se v ČR nenachází. Silou a výhodou školy je její ojedinělost, nevýhodou 

podstatně úzký okruh potenciálních žáků. 

8.3.3 Cíle školy

     K dlouhodobým cílům patří  modifikovaná strategie  pronikání  -  snaha  o získání  více 

studentů při  existující  nabídce  studijních  oborů.  Strategie  rozvoje  vzdělávacích  programů, 

zejména zařazování nových studijních programů a reakce na změny prostředí je žádoucí.

     Dalším cílem školy je také strategie diverzifikace. Otevření nových studijních oborů pro 

nové trhy nebo transformace školy na vyšší stupeň, v tomto případě otevření studijního oboru, 

vedoucího k získání  dokladu o složení  maturitní  zkoušky.  Tímto  se otevřou možnosti  pro 

zcela nový segment studentů. 

     Cílem  školy  je  také  průběžné  doplňování  počítačových  technologií  a  didaktických 

pomůcek. 

8.3.4 Stanovení strategických cílů rozvoje školy

     Na základě předchozích zjištění uvádím konkrétní strategické cíle rozvoje školy s danými 

termíny a jmenovitou odpovědností.

Dlouhodobé cíle 
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1. Revidovat  poslání  školy,  vyhodnotit  zdroje,  analyzovat  vnitřní  prostředí,  stanovit 

priority a nové strategie rozvoje školy.

Lhůta: 31. 12. 2008

Odpovídá: ředitel SOU

2. Přehodnotit vzdělávací programy a učební osnovy všech oborů. 

Lhůta: 31. 12. 2007

Odpovídá: ředitel SOU, určení zaměstnanci

3. Na  základě  přehodnocení  vzdělávacích  programů  navrhnout  zavedení  a  získat 

oprávnění  k výuce  dalších  oborů,  uvedených  a  vycházejících  z platné  legislativy  a 

dalších předpisů vztahujících se k uvedené problematice.

Lhůta: 31. 3. 2008

Odpovídá: ředitel SOU, určení zaměstnanci

4. Reagovat na měnící se prostředí, navrhovat nová řešení v rámci rozvoje školy.

Lhůta: ihned, úkol trvalý

Odpovídá: ředitel SOU, určení zaměstnanci

5. Navrhnout změnu kompetencí v personálním rozvoji pracovníků SOU VS ČR, tak aby 

ředitel  SOU  VS  ČR  maximálně  ovlivňoval  plán  personálního  rozvoje  svých 

podřízených v jednotlivých ŠVS.

Lhůta: 30. 6. 2007

Odpovídá: vedení Vězeňské služby ČR 

Krátkodobé cíle

6. Na  základě  nového  legislativního  vymezení  vytvořit  organizační  řád  SOU VS ČR 

(zřízeno jako organizační jednotka Vězeňské služby). 

Lhůta: 30. 6. 2007

Odpovídá: ředitel SOU 

7. Aplikace  ustanovení  organizačního  řádu  v podmínkách  VS  ČR.  Personální  a 

ekonomické souvislosti uvést do praxe.
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Lhůta: 30. 9. 2007

Odpovídá: ředitel SOU 

8.3.5 Závěr

     Návrh strategie rozvoje SOU VS ČR a z toho vyplývající nutnost strategického řízení je 

dlouhodobý proces. Ani formulování strategie ani její zavádění není činnost jednou provždy 

hotová. V obou případech mohou nastat okolnosti, které si vyžádají opravná opatření. I ve 

strategickém  plánování  rozvoje  SOU  VS  ČR  bude  eventuálně  potřeba  modifikovat 

předloženou strategii. Každou strategii lze vylepšovat, protože  vývoj různých determinujících 

faktorů nelze detailně předpokládat. Povinností managementu SOU VS ČR bude monitorovat, 

jak zvolená strategie funguje, jak postupuje proces její realizace a na základě toho provádět 

korekční kroky, pokud se jedná o nalezení lepších způsobů realizace. Funkce strategického 

řízení je tedy trvalá.

     V předložené  bakalářské práci  byly  všechny zjištěné informace podrobeny analýze  a 

dostatečně  byly  zodpovězeny  položené  výzkumné  otázky. Logickým  východiskem 

provedeného rozboru dostupných faktorů byl  návrh strategického plánu rozvoje  Středního 

odborného učiliště VS ČR. 

46



SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Bacík, F., Kalous, J., Svoboda, J. Úvod do teorie a praxe managementu. Univerzita Karlova 

Praha, 1995. ISBN 80-7184-010-6.

Drucker, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Management press. Praha, 2002. 

ISBN 80-7261-066-X.

Evropská vězeňská pravidla Doporučení Rady Evropy č.R (87) 3. Důvodová zpráva. 

Komentář (Příloha). České vězeňství, 1996.  

Hála, J.  Úvod do teorie a praxe vězeňství.  České Budějovice: Vysoká škola evropských a 

regionálních studií, 2005. České Budějovice.

Kádner, O. Dějiny pedagogiky. Díl II. Praha: Dědictví Komenského, 1910.

Karabec, Z. Účel trestu. Časopis kriminalistika, 2000. (2/2000)

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001.

Řezáč, F. J. Vězeňství v posavadních způsobech svých. (Monograph). České vězeňství, 1995.

Světlík, J. Marketing školy. EKKA.Zlín, 1996.  ISBN 80-902200-8-8

Uhlík,  J.  F.  J.  Řezáč  –  reformátor  vězeňství  a  školství  v 19.  století.  (Monograph), 1997. 

České vězeňství, 4,2.

Váňa,  M. Vzdělávání odsouzených - vyhodnocení školního  roku 2004/2005. Praha: GŘ VS 

ČR, 2005.

Vodáček, L., Vodáčková O. Moderní management v teorii a praxi. Management press. Praha, 

2006.  ISBN 80-7261-143-7.

Weihrich, H., Koontz, H. Management. Victoria publishing, 1993. ISBN 80-85605-45-7.

Právní předpisy

Zákon  č.  561/2004  Sb., o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (školský zákon).

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních 

práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky.

47



Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

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

zákonem č.  555/1992 Sb.,  o  Vězeňské  službě  a  justiční  stráži  České  republiky,  ve  znění 

pozdějších změn a doplňků.

Vyhláška MS č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.

Vyhláška MS č. 110/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu.

PŘÍLOHY

48



DOTAZNÍK
pro vedoucí pracovníky a pedagogy ŠVS

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Cílem tohoto šetření 
je  zjistit  jaké  jsou  silné  a  slabé  stránky  managementu  ŠVS.  Budeme  velice  rádi,  pokud 
věnujete cca 5 minut svého času a zodpovíte následující otázky. U každé položky označte 
číslicí od 1 do 4 Váš názor. Škála v tabulce je následující: silná stránka: 1, slabá stránka 4. U 
ostatních otázek vyplňujte dle pokynů.  
Šetření je anonymní.

Děkujeme

1      2       3       4
silná stránka                  slabá stránka

     
Vedení ŠVS hodnota

1 Řízení ŠVS vedením SOU VS ČR                                   

2
Komunikace a předávání informací mezi vedením SOU 
a ŠVS

3
Získávání a podpora schopných, talentovaných a 
tvořivých lidí

4 Investice do dalšího vzdělání pedagogických pracovníků
5 Komunikace uvnitř ŠVS
6 Pružná reakce vedení SOU na změny
7 Plán personálního rozvoje
8 Systém hodnocení pracovníků
9 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědností uvnitř ŠVS
10 Kvalita managementu
11 Plán rozvoje pracovníků
12 Důvěra zaměstnanců ve vedení - autorita vedení
13 Důslednost při plnění přijatých rozhodnutí
14 Týmové zapojení pracovníků do řešení problémů
15 Podpora změn a inovací ze strany vedení
16 Kvalitní plán rozvoje ŠVS
17 Funkčnost informačních systémů v ŠVS
18 Vnitřní vybavenost ŠVS
19 Kvalita vztahů mezi pracovníky
20 Úroveň spolupráce v ŠVS
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21 Dostatečné finanční zdroje
22 Hrdost zaměstnanců na ŠVS

1. Jaké byste navrhoval/a změny ve vzdělávacím procesu odsouzených ve Vašem ŠVS? 
(PROSÍME VYPIŠTE)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. Časový snímek
     Odhadněte, co pro Vás představuje největší časovou zátěž - v procentech ( = 100%) :  

a) vlastní 
výuka (…….%)

b) ekonomika 
ŠVS (…….%)

c) 
personalistika 
(vyhledávání, výběr, 

    přijímání 
zaměstnanců, péče o 
rozvoj 
    
zaměstnanců (…….
%)

d) kontrolní a 
hospitační činnost 
(……%)

e) jednání 
s partnery (……%)

f) 
administrativní 
činnost (……%)

g) jiná 
činnost z hlediska 
časových ztrát (…..
%)
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Dne ……………………….

Děkujeme Vám za ochotu a čas spolupracovat.

Záznamový protokol
Otázky pro rozhovor s ředitelem SOU VS ČR

Konstruováno s využitím záznamového protokolu pro manažerskou praxi typu „Shadowing“, 
jehož autorem je Centrum školského managementu Univerzity Karlovy (© CŠM PedF UK). 

1. Charakteristika školy
   
celkový počet zaměstnanců (fyzicky) 65
přepočtený počet zaměstnanců 65
z toho počet pedagogických pracovníků (fyz.) 64
přepočtený počet pedagogických pracovníků 64
průměrný věk pedagog. sboru 40
% zastoupení  ženy : muži 12:88
odborná způsobilost ped. sboru (%) 98
počet tříd 47
počet žáků 590

2. Personální charakteristika managementu školy

ředitel školy, školského zařízení od roku 1992
zřizovatel školy, školského zařízení MSP
počet zástupců ředitele 1
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počet ostatních jmenovaných vedoucích pracovníků 7
počet výchovných poradců 1

3. Jakým způsobem jsou řízena ŠVS vedením SOU VS ČR?

4. Jak probíhá komunikace a předávání informací mezi vedením SOU a ŠVS? 

5. Popište, prosím, jak probíhá kontrolní činnost ze strany vedení SOU?

6. Řízení lidí - jaký styl vedení lidí upřednostňujete ve Vaší praxi?
(dimenze odborná a personální, tradiční a nové funkce managementu, řídící styly)

7. Plán personálního rozvoje 
(analýza, vyhodnocování rezerv, vlivy vnějších příčin, schémata výměn, trénink, rozvoj a kariérní 
plány)

8. Rozdělení řídících pravomocí v rámci školy, školské instituce

Odhad v % (  = 100%) nakolik se podílí na řízení další pracovníci  školy v oblasti:
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a/ pedagogické;                                   b/ ekonomické;                      c/ právní;

9. Časový snímek
     Odhadněte, co pro Vás představuje největší časovou zátěž - v procentech ( = 100%) :  

a) 
vlastní výuka 
(…….%)

b) 
ekonomika 
školy (…….
%)

c) 
personalistika 
(vyhledávání, 
výběr, 
    
přijímání 
zaměstnanců, 
péče o rozvoj 
    
zaměstnanců 
(…….%)

d) 
kontrolní a 
hospitační 
činnost (……
%)
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e) jednání s partnery (……%)
f) administrativní činnost (……%)
g) jiná činnost z hlediska časových ztrát (……%)

10. Uveďte oblast právních předpisů, která vám působí největší potíže.

Dne ……………………….

Děkujeme Vám za ochotu a čas spolupracovat.
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