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ANOTACE 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou středního technického vzdělávání a výchovy 

odsouzených k trestu odnětí svobody ve věznicích České republiky se zaměřením na 

studium a hodnocení výchovných a resocializačních programů odsouzených po jejich 

propuštění z výkonu trestu. Primárním cílem studia jsou možnosti změn současných 

výchovných a vzdělávacích programů působení na uvězněné a zkoumání možností 

dalšího vývoje jednotlivých programů směrem ke zvýšení jejich pozitivní účinnosti. 

Vzhledem k výsledkům získaným z vyspělých států EU je možné předpokládat 

existenci určitých rezerv ve výchovném působení na téměř celou množinu osob ve 

výkonu trestu odnětí svobody směrem ke zvyšování jejich kvalifikace uplatnitelné 

v dalším občanském životě. Z dosavadní praxe bylo prokázáno pozitivní působení 

výchovných a vzdělávacích aktivit alespoň na část odsouzených. V tomto případě se 

práce soustřeďuje na soubor odsouzených ve věkové skupině od 26 let výše. Cílem 

práce je pokusit se specifikovat možné rezervy jak v samotných vzdělávacích a 

výchovných aktivitách ve vazebních podmínkách, tak i v oblasti spolupráce s probační 

službou po propuštění odsouzených po výkonu trestu. Výsledky použít k modifikacím 

výchovných a vzdělávacích programů směrem ke zvýšení jejich účinnosti a snížení 

rizika recidiv. Při modifikacích jednotlivých programů je využito zkušeností speciálních 

pedagogů i psychologů ve vybraném vězeňském zařízení. Dále je respektován i 

legislativní rámec a podmínky výkonu trestu odnětí svobody. Dílčím cílem je současně 

seznámit laické čtenáře s vývoje trestního práva a výchovy v průběhu dějin na území 

České republiky a jejího vztahu k současnosti.      

  

Klíčová slova: 

Vězeňství, historie trestní politiky, speciální pedagogika, výchova, středního 

technického vzdělávání, vzdělávací programy, resocializace, minimalizace recidivy 
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ANNOTATION 
 

Bachelor's thesis deals with the issue of secondary technical education and training 

sentenced to imprisonment in the prisons of the Czech Republic, focusing on the study 

and evaluation of educational and rehabilitation programs convicts after their release 

from prison. The primary goal of studying the possibility of changes in the current 

education and training programs of action on incarcerated and exploring the possibilities 

of further development of various programs aimed at increasing their positive effect. 

Given the results obtained from the developed EU countries, it is possible to assume the 

existence of certain reserves in the educational effect on almost the whole set of people 

in prison towards improving their qualifications applicable to other civil life. The 

existing practice has been demonstrated positive effects of educational and training 

activities for at least part of the convicts. In this case, the work focuses on a set of 

convicts in the age group 26 years and above. The aim is to try to specify the possible 

slack in both themselves and educational activities in detention conditions, as well as in 

cooperation with the Probation Service after the release of convicts released from 

prison. The results apply to modifications of educational and training programs aimed at 

increasing their efficiency and reducing the risk of recurrence. When modifications of 

individual programs is based on experience special educators and psychologists in the 

selected prison facilities. It is also respected by the legislative framework and terms of 

imprisonment. The partial aim is also to familiarize the reader with the general 

development of criminal justice and education in history in the Czech Republic and its 

relationship to the present. 

  

Keywords: 

Prisons, criminal history, criminal politics, special education, education, secondary 

technical schools, educational programs, social rehabilitation, minimizing recidivism 
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Zkratky a pojmy  
 

VTOS 

 

Výkon trestu odnětí svobody 

Penologie Termín z latinského slova poena, v překladu trest je 

součást právní vědy, jež se zabývá výkonem trestu. 

Zkoumá účinnost různých druhů trestu, podmínky výkonu 

trestu, praktické otázky vězeňství, možnosti alternativních 

trestů, prevenci, recidivu apod. Od 70 let tvoří již 

samostatnou vědní disciplínu. Zjednodušeně lze říci, že se 

jedná o vědu o trestu a trestá v širším slova smyslu. 

Penitenciární 

pedagogika  

Penitence – z latinského slova poenitentia, tj. pokání, lítost, 

trest. Penitenciární pedagogika je aplikovaná pedagogická 

věda – podmnožina pedagogiky, která se zabývá cit.: 

zkoumáním, výchovou a vzděláváním osob odsouzených 

k výkonu trestu odnětí svobody všech kategorií (věkových, 

dle pohlaví, charakteru trestné činnosti, délky trestu atd.). 

Předmětem zkoumání je výchovná funkce VTOS, 

zákonitosti procesu penitenciárního působení na všechny 

kategorie odsouzených ve VTOS. Obecným cílem 

penitenciární pedagogiky je výchova člověka v souladu se 

zásadami obecné pedagogiky, která je však omezena 

zejména délkou trestu odnětí svobody a needukativním 

prostředím, v němž se vězeň nachází. Proto nelze obecné 

cíle pedagogiky v plném rozsahu v podmínkách věznice 

realizovat.   

SNV Sboru nápravné výchovy název vězeňské služby před 

rokem 1989 

Ústavy nápravné 

výchovy 

Název věznic před rokem 1989 

diskrepance nepoměr, nesoulad, rozpor, podstatný rozdíl 
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Úvod  
 

Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou výchovy a středního 

technického vzdělávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody (dále VTOS). 

Nejedná se o problém zanedbatelný, ale lze říci, že i když si to velká většina občanů 

tohoto státu nepřipouští, problém je to zcela zásadní z hlediska celospolečenského. 

Pokud běžný občan našeho státu pravidelně sleduje denní tisk nebo jednotlivé programy 

hlavních televizních stanic1 musí jej minimálně překvapit, že stále ještě potkává kolem 

sebe nějaké občany. Podle náplně zpravodajství jednotlivých informačních medií by již 

dávno měla velká většina obyvatel naší země, snad jen s výjimkou pracovníků médií, 

být alespoň ve vyšetřovací vazbě, nebo pokud by naše soudnictví pracovalo rychleji, tak 

být již ve VTOS.  

Reálná skutečnost je však poněkud jiná. Vyjdeme-li z relevantních dat poslední 

Statistické ročenky vězeňské služby z roku 20132, pohybuje se Česká republika s 10,54 

miliony obyvatel a 16 257 odsouzených ve VTOS přibližně v polovině tabulky 

vyspělých států s podílem 0,15 % vzhledem k počtu obyvatel. Navíc je nutno dodat, že i 

toto srovnání je zkreslené neboť řada států užívá jiné formy trestů omezení na svobodě, 

jako jsou např. elektronické náramky, různé formy kontrolovaného domácího vězení 

apod.  

Lze říci, že to není zvláště znepokojující v porovnání s informacemi medií 

snažících se v konkurenčním boji o vyšší výnosy z reklamních vstupů především 

vzájemně zvýšit svou sledovanost s ohledem na jinak „vyrovnanou kvalitu“ dalších 

poskytovaných programových služeb a dále udržet obyvatelstvo v napětí a jistém druhu 

existenční nejistoty.3  

I když poměr osob ve výkonu trestu odnětí svobody, tj. 0,15 % na počet obyvatel, 

tj. 10,54 milionu není ve své podstatě alarmující, je nezbytně nutné toto procento stále 

snižovat a zejména navíc současně snižovat i recidivu. Cestou často sporných plošných 

amnestií to však nejspíše nepůjde a obyvatele České republiky to jistě neuklidní, spíše 

naopak. Jistě lze totiž souhlasit se známým filosofem a básníkem cit.: „Odňat může být 

                                                 

 

 

 
1 Zde je myšlen denní tisk, tedy ten, který je alespoň zdánlivě seriózní, ne tituly typicky bulvární a zcela 

zkreslované ve snaze o zvýšení nákladu daného periodika. Totéž platí i pro jednotlivé programové 

televizní kanály. 
2 Statistická ročenka vězeňské služby za rok 2013. [1]z[[[a rok  
3 Neboť nemohu-li (resp. nesmím) či nechci informovat objektivně, pak alespoň „straším“ a „mlžím“. 
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trest, vina však trvá dál.“ (cit.: Publius Ovidius Naso). Stejně tak je, ale pro občany této 

země stále platný Kantův názor cit.: „Kdyby se měla ztratit spravedlnost, neměl by život 

lidí na Zemi žádnou cenu.“4 

Druhá cesta je změna trestní politiky a související legislativy, např. pro řadu 

společensky méně nebezpečných provinění zavedení alternativních trestů, 

elektronických náramků umožňujících nastavitelná omezení pohybu potrestaného apod.  

Třetí cesta je zlepšení práce při výchově osob ve VTOS, včetně poskytnutí 

kvalitního středního technického vzdělání nebo rekvalifikace v oborech, službách i 

řemeslech trpících nedostatkem pracovníků a usnadňující jejich začlenění do 

společnosti po propuštění z výkonu trestu. Je zcela jisté, že tato cesta není snadná a 

v žádném případě nedosáhneme 100 % úspěšnosti, ale i zvýšení poměru vzdělávaných 

osob ve VTOS na polovinu, tj. alespoň na 50 % by bylo velkým úspěchem.   

Na druhé straně je také nutno konstatovat, že počet osob ve VTOS v současné 

době neklesá také v důsledku zpřísnění trestního zákoníku.5 Ovšem tím větší péči bude 

nutno věnovat té části odsouzených6, kteří jsou toho nejen schopni, ale zejména i 

dokonce sami chtějí studovat na úrovni středního školství nebo podstoupit 

rekvalifikační a vzdělávací programy usnadňující jejich opětné začlenění do občanského 

života. Tuto péči jim kvalifikovaně poskytovat ovšem vyžaduje zvýšené náklady do 

personální sféry kvalifikovaných speciálních pedagogů a psychologů. Nelze se 

v žádném případě domnívat, že jednou osvědčený a zavedený program se obejde bez 

svého dalšího vývoje a trvalého zlepšování. Výzkumu této problematiky se věnuje tato 

bakalářská práce především neboť každá desetina procenta snížení recidivy je 

nesporným úspěchem vracejícím svým společenským dopadem veškerou předchozí 

péči.  

 

  

                                                 

 

 

 
4 Kant, I. Metaphysik der Sitten, MSP sig. AA VI. 331. [2] 
4 Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb. Dostupné z http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik [3] 
6 Nikdy se nám nepodaří dosáhnout ani 100% účasti na těchto programech, ani 100% úspěšnosti u 

účastníků programů. To je na základě tuzemských i zahraničních zkušeností zcela vyloučené) 

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Cíle a hypotézy práce  
 

Základní cíle práce byly stanoveny jejím zadáním, jehož celý text je uveden na 

počátku textu práce. Při studiu problematiky dané zadáním práce se ukázalo jako účelné 

rozčlenit cíle práce do následujících bodů:  

1. Pro hlubší pochopení celé problematiky se v první řadě alespoň stručně zabývat 

celou historií výchovných a vzdělávacích metodik užívaných v minulosti. 

2. Ve studijní části práce prostudovat jednotlivé výchovné a vzdělávací programy 

se zvláštním zaměřením na středoškolskou úroveň těchto programů 

v současnosti implementovaných v praxi Vězeňské služby České republiky.  

3. Na základě vlastního, nejlépe respondentního výzkumu a pozorování posoudit 

účinnost těchto vzdělávacích a výchovných aktivit s přihlédnutím k věkovým i 

trestním parametrům jednotlivých věkových skupin i kategorií odsouzených 

k výkonu trestu odnětí svobody a v případě potřeby formulovat možnosti 

modifikace stávajících vzdělávacích programů nebo vytvořit návrhy nových 

forem pro zvýšení jejich pozitivní účinnosti na odsouzené a zvýšení účinnosti 

jejich resocializace i snížení recidivy.  

4. Při formulaci návrhů případných změn a doplnění současných programů 

výchovy a vzdělávání respektovat nejen poznatky speciální pedagogiky a 

psychologie, ale stejně tak respektovat i legislativní rámec VTOS daný Trestním 

zákoníkem a dalšími souvisejícími legislativními normami.7  

5. Pokusit se zjistit přínosy vzdělávání a výchovy odsouzených v průběhu výkonu 

trestu po jejich propuštění z VTOS a zařazení do občanského života. V rámci 

výzkumu se pokusit specifikovat zájem o vzdělávání a účinnost vzdělávacích 

aktivit v jednotlivých kategoriích vazby. 

 

 

 

                                                 

 

 

 
7 Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb. v platném znění. Dostupné z http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik 

[3] 

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik
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Pro tuto bakalářskou práci byly na základě dosavadních zkušeností formulovány 

následující hypotézy, 

 alespoň 50 % odsouzených má zájem o vzdělávací aktivity a nějakou z forem 

resocializace. 

 neexistují rozdíly mezi jednotlivými skupinami odsouzených (tj. dohled, dozor, 

ostraha). 

 s rostoucí recidivou i věkem odsouzených zájem o vzdělávání výrazně klesá 

nebo je ovlivněn faktory, které přímo nesouvisí s hlavním cílem této práce, jímž 

je maximalizace resocializace odsouzených. 
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2 Stručný pohled na historii VTOS  a výchovu a vzdělávání 
 

Trest odnětí svobody má na zákonem stanovenou dobu omezit jedincova práva a 

svobodu soudním rozsudkem, včetně stanovení způsobu výkonu trestu (typ věznice dle 

způsobu střežení) v přímé závislosti na závažnost jeho provinění a také s ohledem na 

jeho trestní minulost. Pro jednotlivá specifická provinění proti zákonu je délka VTOS 

zákonem doporučována soudci většinou v určitém rozmezí a tvrdosti. Tuzemská 

legislativní teorie i praxe vidí význam trestu jako určitou odplatu za spáchány trestný 

čin tj. individuální represi, ale i v dalších účelech (např. speciální prevenci − snaze o 

převýchovu, ale i jako jistého signálu směrem k ostatním jedincům ve společnosti) 

dosažitelných pomocí a během VTOS.8 [4] Mezi tyto, převážně preventivní úkoly jsou 

zvláště důležité i snahy o výchovné působení a resocializaci odsouzeného během 

VTOS.  

Trest odnětí svobody je v současné době jedním z relativně nejtěžších trestů – 

lze jej v horní hranici uložit až na 20 ÷ 30 let a výjimečně i na doživotí, což je při 

současném zrušení trestu smrti trestem v podstatě absolutním. Omezení ve formě VTOS 

může být rozsudkem souběžně doplněno i o další formy trestů např. omezení výkonu 

stanoveného povolání nebo funkce, zákazu pobytu, majetkové újmy apod.  

Na základě praktických zkušeností (pro přesnost, nikoli z pobytu uvnitř cely, ale 

ze strany zcela opačné) lze v zásadě formulovat následující pravidla VTOS, jímž by 

měla být 

 navozena alespoň částečně rovnováha mezi trestným činem a poškozeným 

jedincem nebo společností, tedy dosaženo pocitu spravedlnosti, ale nikoli 

odplaty,  

 do jisté míry vyslán preventivní signál dalším možným pachatelům zejména 

inklinujícím, k obdobné trestné činnosti, 

 měla by existovat snaha po dobu VTOS přispět k nápravě potrestaného – 

vhodným zacházením, výchovou, vzděláváním apod., tedy sumárně se 

pokusit o jeho resocializaci, 

                                                 

 

 

 
8 VANDUCHOVÁ, M, ŠÁMAL, P., a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 

2012. ISBN 978-80-7400-428-5 [4] 
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 ve výjimečných případech trvale chránit majoritní společnost před dalším 

působením pachatele, u něhož odborníci vyloučili s dostatečnou mírou 

pravděpodobnosti jeho resocializaci i připustili skutečnou možnost 

opakování trestné činnosti (zde je míněna zejména násilná trestná činnost 

ohrožující tělesnou integritu spoluobčanů).  

2.1 Historický pohled na trest 

 

Na počátku teoretické části práce je nutno se alespoň stručně vrátit do minulosti 

probírané problematiky. Od počátků formování lidské společnosti, tj. od vzniku malých 

komunit až k velkých státním útvarům byla snaha vyžadovat od jedinců respektování 

stanovených norem chování. Po velmi dlouhou dobu se právo, tedy i tresty odvíjely od 

práva zvykového, lišícího se od komunity ke komunitě, od státu ke státu. Vzájemným 

stykem jednotlivých komunit se do jisté míry, alespoň v geograficky blízkých lokalitách 

sbližovaly i základní zvykové právní náhledy a později i psané normy – zákoníky (jako 

příklady lze uvést např. zákoník Chamurappiho, Manuův apod.). Nejstarší psané 

zákoníky v řadě případů ještě u některých přečinů preferovaly zásadu „zub za zub, oko 

za oko“, tedy složku výrazně represivní. Tato praxe se v celé řadě případů udržela až do 

počátků novověku i v evropském kulturním prostoru. Vlastní účely trestů byly 

z počátku v podstatě dva – zastrašení a odplata. Většinou je z dnešního hlediska možno 

považovat takový systém trestů za mimořádně krutý a ve většině případů neadekvátní 

provinění. Vynucování přiznání pomocí mučení (tortury) bylo již ve své samé podstatě 

nesmyslné, mučený obvykle přiznal i činy, které nespáchal a ani spáchat nemohl. Na 

trest i jeho formu mělo zásadní vliv i společenské postavení souzeného. Ve velké 

většině byl vynášen trest smrti (stětí, oběšení, upálení atd.), tresty mrzačení (utínání 

údů, jazyka, oslepení apod. – tyto tresty byly jen výjimečně udíleny aristokratům – těm 

náleželo především stětí) a za zcela mírné můžeme z tehdejšího hlediska považovat 

tresty ponižující (pranýř, bití, vypalování cejchů apod.). Podrobnosti o této problematice 

se vymykají z tématu této práce a lze je najít např. v publikaci Jiřího Klaboucha „Staré 

české soudnictví aneb jak se dříve soudívalo 9“. [5] 

O výchovném pojetí trestu lze, až do období tzv. osvícenců, jen velmi těžko 

mluvit. Starověk znal pouze tresty fyzické a trest smrti, tedy tresty odplatné. Dalším 

                                                 

 

 

 
9 KLABOUCH, J. „Staré české soudnictví – jak se dříve soudívalo„ Praha, Orbis, edice právnická 

knihovna, 1967. 11-003-67.[5] 
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institutem trestu až do dob římských císařů bylo otroctví. Svobodný občan − provinilec, 

často i jen dlužník, byl dán, případně prodán do otroctví, často i s celou rodinou.  Tím se 

stal pouhou věcí bez jakýchkoliv práv, čili tento jedinec byl zcela vyloučen ze 

společnosti. I zde výchovná stránka trestu zcela chybí. Dalším druhem trestu bylo již ve 

starém Řecku vypovězení z daného řeckého státu nebo území, někdy i na pevně určené, 

většinou vzdálené místo (např. často ostrov). Tento trest přijali od Řeků i Římané a v 

podstatě je používán dodnes (tresty vyhoštění, zákazu pobytu apod.) celou řadou i 

právně vyspělých států. Je to jeden z trestů majících pro společnost funkci ochrannou, a 

pokud není zneužíván, je svým způsobem relativně humánní. Trestanému jedinci pouze 

znemožňuje páchat specifickou trestnou činnost na určitém teritoriu, ale nijak jej 

nevychovává, spíše jej nutí ke změně ve specializaci trestné činnosti. Tento trest se 

běžně užíval i na našem území, prohlášení za psance nebo zemského škůdce nebylo 

v celém feudalismu ničím výjimečným, navíc tento trest byl často po splnění předem 

daných podmínek nebo cestou milosti často pouze dočasný. Již v době císařského Říma 

byla snaha o jistou humanizaci trestu směřující výchovným směrem, např. filosof 

Lucius Annaeus Seneca prohlásil, cit.: „Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala 

chyba, nýbrž aby se neopakovala.“ Zde se v podstatě poprvé v písemné podobě a 

doložitelném textu objevuje zmínka o výchovné funkci trestu i jeho prevenci nikoli 

pouze odplaty jako trestu jediného a často z hlediska jedince definitivního. 

I v následující dějinné epoše – feudalismu nelze najít v oblasti trestu a odčinění 

nic podstatného z hlediska výchovy uvězněného. Často byl vězeň „majetek“ z hlediska 

možného výkupného, často „překážel“ někomu z mocných té doby v jeho záměrech. 

Násilná trestná činnost proti majetku, zdraví a životu byla pojmem zcela vágním. Její 

hodnocení i posuzování záviselo na politických poměrech daného teritoria a to zejména 

na společenském postavení „viníka“. Život a majetek poddaných byl zcela v rukou 

jejich vlastníků, v tomto směru nebyl praktický rozdíl oproti otrokářskému 

společenskému zřízení v předchozích staletích. Pojem viny a trestu za ní byl zcela 

v rukou příslušných vlastníků feudálních panství. Pouze občas kdy centrální moc 

posílila, nastávala alespoň pro vyšší vrstvy společnosti naděje na soudní a ne na 

vojenské řešení vzájemných sporů. Je však pravdou, že postupným vývojem se násilí a 

fyzické tresty staly „neekonomickými“ a krevní msta byla stále častěji nahrazována 

finančními náhradami či „vykoupením se z viny“. Tento případ řešení se vztahoval 

pouze na lidi svobodné, nikdy se netýkal poddaných osob. Vzájemné ničení a 

vypalování movitého i nemovitého majetku a zabíjení poddaných bylo i nadále 
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legitimním způsobem msty mezi znesvářenými feudály na všech společenských 

úrovních, panovníka nevyjímaje.  

Trest neměl v žádném případě funkci výchovnou, ale ve své podstatě nejen funkci 

odplaty, ale i odstrašení a často byl výsledkem demonstrace moci soudícího, a často i 

libovůle trestajícího.10 V některých případech byl trest koncipován i pro „pobavení a 

ponaučení lidu prostého“. Někdy, a to poměrně často, šlo i o ukojení psychických a 

psychiatrických deviací jednotlivých členů soudních tribunálů, jejichž „vynalézavost“ 

často neznala mezí.11  

Převážná většina kriminálních činů podléhala hrdelním soudům, tzn., že byly 

trestány absolutním trestem. Od 13. století, kdy byla hrdelní moc z panovníkových 

rukou delegována nejprve na soudy královských měst a z nich pak ještě dále na města 

poddanská, vzniklo do roku 1765 celkem 383 soudů s právem vyřknout nad obviněným 

trest smrti.12 Řídily se především dílem Pavla Kristiána z Koldína (1530 – 1589) Práva 

městská Království českého,[6] jímž bylo městské trestní právo sjednoceno.  

Méně závažné delikty, jako např. urážky na cti apod. soudil často přímo městský 

rychtář, častěji však konšelé městské rady a trestali je zejména pokutami nebo 

krátkodobým pobytem v městské šatlavě. Užívány byly i další formy trestů – tresty 

ponižující, z nichž lze jmenovat například potupné přikování na pranýři, tělesné tresty 

(bičování nebo mrskání), ale i vypalování různých cejchů nebo výkony malformace těla, 

které měly upozornit na delikventovu minulost i v jiných regionech.13 [7] 

V pozdním středověku byla také obnovena římská praxe trestu „nucených prací“, 

jinak zvaných galejí. Původně byla pod tímto pojmem rozuměna doživotní otrocká 

práce v dolech či doživotní služba veslařů na lodích. Později, po technické revoluci, 

představoval tento trest většinou práci v kamenolomech, na stavbě komunikací, 

pevností apod., ale také již často i s časovým omezením na předem určenou dobu. Tento 

                                                 

 

 

 
10 Bohužel toto tvrzení přestálo veškeré společenské změny v průběhu po sobě jdoucích tisíciletí, platí až 

doposud a zcela jistě bude stejně jako Heisenbergova relace neurčitosti ve fyzice platit navěky.  

Pozn.  

Heisenbergův princip říká, že čím přesněji určíme jednu z konjugovaných vlastností, tím méně přesně 

můžeme určit tu druhou – bez ohledu na to, jak dobré přístroje máme. 
11 Toto tvrzení má pevnou podporu ve studiu archivovaných textů tzv. městských „smolných knih“ 

jednotlivých měst s hrdelním právem. 
12 Hrdelní soudy se řídily především dílem, jímž bylo městské trestní právo sjednoceno. Mezi hrdelní 

zločiny zařadil Koldín vraždu, zabití, úmyslné žhářství, čarodějnictví, krádež, loupež, bigamii, 

cizoložství, znásilnění a zabití novorozeněte matkou.[6]  
13 Duchovenská služba v penitenciárním prostředí. Občanské sdružení Vězeňská duchovenská péče a 

Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR. Editor Václav Mitáš. Praha, 2007, přehlédnuté a aktualizované 

vydání Bohdan Pivoňka Praha, 2011. [7] 
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koncept tresu byl až do novověku častěji používán zejména koloniálními mocnostmi pro 

fyzicky náročné práce v tropických podmínkách kolonií. I v tomto případě byl 

výchovný aspekt trestu poněkud sporný, pokud ovšem soudci neměli na mysli výuku 

v přežití. Stejný druh trestu byl v podstatě „deportace do kolonií“, kde byly jednak 

potřeba pracovní síly a jednak si mateřské země pomohly od nepřizpůsobivých jedinců 

a snížily trestnou činnost. Málokdo ze současné populace si uvědomí, že takto byla 

dlouhodobě osidlována severní nebo částečně i jižní Amerika, ale i australský kontinent.  

Až do konce období feudalismu mělo vězeňství v převážné míře povahu vazební. 

VTOS se prakticky nevyskytoval, neboť trest vězení v moderním slova smyslu nebyl 

soudy téměř nikdy ukládán. Práce s odsouzenými se omezovala na střežení a výkon 

soudního rozhodnutí.  

V podstatě až v moderní historii byl Thomas More14 anglický právník, politik a 

spisovatel prvním člověkem, který zanesl do soudní praxe a VTOS prvky výchovné, a 

to již v letech 1529 – 1532 kdy zastával úřad lorda kancléře krále Jindřicha VIII., jemuž 

po jistou dobu byl blízkým spolupracovníkem a přítelem. Je i v současnosti považován 

za nejlepšího anglického právníka a jednoho z největších evropských vzdělanců své 

doby. Byl jedním z prvních evropských vzdělanců, kteří se zasazovali o humanizaci 

trestního práva, a zabýval se problémy přiměřeností trestů v příčinné souvislosti se 

společenskou nebezpečností jednání pachatele. Dalším učencem, na kterého později 

francouzští osvícenci navazovali, byl francouzský právník a filosof Charles Louis de 

Secondat, baron de Montesquieu15, který na základě anglických zkušeností požadoval 

dodržování psaného práva a zákonnosti a zasazoval se o nezávislost soudů.  

Do značné míry propracoval zásady proporcionality mezi trestem a trestným 

činem a především, zřejmě ovlivněn myšlenkami Thomase Mora i nutnost výchovné 

funkce trestu. O vězeňství jako instituci zajišťující výkon trestu odnětí svobody a výkon 

vazby nebo snad dokonce i nějakou formu výchovné role je hovořit těžké až do konce 

17. století. 

Teprve od počátku 18. století se začíná pohled na trestní právo dále měnit pod 

vlivem osvícenských filosofů. Pojem osvícenství nelze chápat jako jednotné hnutí, spíše 

                                                 

 

 

 
14 Thomas More byl anglický právník, politik a spisovatel. V letech 1529 –1532 zastával úřad lorda 

kancléře krále Jindřicha VIII., jehož byl blízkým spolupracovníkem a přítelem. Je považován za 

nejlepšího anglického právníka a jednoho z největších evropských vzdělanců své doby. 
15 Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (*18. ledna 1689, La Brède, Francie 

a +10. února 1755, Paříž)], byl francouzský filosof a spisovatel, především kritik francouzského 

absolutismu a společnosti své doby. 
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se jedná o neformální spolupráci filosofů a přírodovědců syntetizující nový ideový směr 

založený na racionalitě přírodních věd a lidském rozumu. Můžeme jej také označit jako 

nový společenský a filosofický směr 18. století, který provedl zásadní převrat ve vývoji 

myšlení vzdělanců převážné části Evropy. Do značné míry bylo osvícenství reakcí na do 

té doby panující barokní religiozitu, kterou chtělo nahradit racionalismem, logikou a 

humanismem. Zásadním přínosem osvícenství byla formulace vlastních duchovních, 

etických a estetických principů, z nichž se později vyvinuly dnešní pojmy občanských 

svobod, demokracie a lidských práv.16  

Mezi hlavní představitele osvícenského hnutí lze označit tzv. encyklopedisty, tj. 

skupinu vědců a filosofů vydávajících Velkou francouzskou encyklopedii. Hlavními 

představiteli byli filosof Denis Diderot17 a matematik a fyzik Jean le Rond d'Alembert18. 

K nim navíc jako hlavní představitelé patřili Francois Maria Voltaire19,[8] který psal 

romány, eseje a byl teoretický představitel osvícenství a Jean Jacques Rousseau20, mimo 

jiné i autor hesla „Rovnost, volnost, bratrství“ a axiomu „Svoboda je poslušnost vůči zákonu, 

který jsme si stanovili.“21 [9] 

Filosofie osvícenství přinesla jistý pokrok i z hlediska postavení pachatele 

v soudním řízení, která spočívala v základním občanském právu − v právu na život 

člověka. V této době byly zformulovány i dva základní principy trestního práva, které 

přetrvaly až do naší doby a jsou nyní i principy trestněprávní politiky vyspělých 

demokratických zemí. Jsou to následující dva principy trestně právního přístupu, a to 

 čin, neuvedený v trestním zákoně není trestným činem,  

 pachatel trestného činu může být potrestán jen trestem uvedeným v trestním 

zákoně.  

                                                 

 

 

 
16 Zde je na místě říci, že jako každé dobře myšlené hnutí přineslo s sebou i střety a turbulence vrcholící 

Velkou Francouzskou revolucí, nástupem Napoleona a celkovou destabilizací Evropy na dvě století.  
17 materialistický filosof, romanopisec, esejista, encyklopedista (Encyklopedie věd, umění a řemesel - 28 

svazků), spisovatel a přívrženec konstituční monarchie. Konec osvícenství po faktické stránce znamenaly 

konzervativní tendence nastolené po napoleonských válkách a v rovině duchovní nástup romantismu, 

vzniklého jako negace osvícenství.  
18 Jean le Rond d´Alambert (1718 - 1783) napsal úvod k Encyklopedii. 
19 Francois Maria Voltaire (1694 - 1778) psal romány, eseje, hlavní teoretik osvícenství.[8]   
20Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) autor hesla „Rovnost, volnost, bratrství“, zastánce suverenity lidu 

(„Svoboda je poslušnost vůči zákonu, který jsme si stanovili.“). http://www.databazeknih.cz/autori/jean-

jacques-rousseau-1080 a http://www.citaty-slavnych.cz/citat/14693, dále také citáty z http://www.citaty-

slavnych.cz/autor/Jean-Jacques_Rousseau/3 [9] 
21 SENECA, Lucius, Annaeus. Citáty. Dostupné z http://citaty.fabulator.cz/tag/cas/6 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Le_Rond_d%27Alembert&action=edit&redlink=1
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V těchto dvou principech konečně došlo po staletích k naplnění Senecovy 

myšlenky cit.: „Každý druh trestu nechť je použit jako lék... Jednoho ať léčí stud, druhého 

změna místa, třetího bolest, čtvrtého nouze, pátého meč.“[12] 

V podstatě logickým pokračovatelem osvícenecké filozofie v oblasti trestního 

práva byl  Ital Cessare Beccaria,22 jehož dílo „O zločinech a trestech“ (De deliti e 

delle pene) bylo vydáno roku 1764 [10] s velkým úspěchem v Monackém knížetství. 

V následujícím roce poprvé vyšla v německém překladu v Praze a poté v roce 1893 i 

v českém jazyce.23 V tomto díle autor znovu opakoval filosofii úměrného vztahu mezi 

trestem a trestným činem. Beccaria byl odpůrcem krutých trestů a trestů smrti. 

Zastával názor, že účelem trestu není způsobovat utrpení, ale ochránit společnost.  

Tato autorova myšlenka, trest jako ochrana společnosti, doplníme-li ji o 

převýchovu, platí i v současné době. Zásadní význam jeho díla spočívá ve 

skutečnosti, že své důvody ve vhodný čas a srozumitelně vysvětlil široké veřejnosti. 

Cessare Beccaria je doposud považován za prvního zakladatele nového pojetí 

trestu a penologie vůbec, a to i v současné době. Vychází z filosofie společenské 

smlouvy a trest nebere jako odplatu, nýbrž zdůrazňuje jeho složky výchovné, 

odstrašující i ochranné. Jedinec se takovou společenskou smlouvou vzdává části 

svobod, aby mohl bezpečně užívat svobody ostatní. Předem je tak srozuměn s trestem 

v případě, pokud by smlouvu porušil, ale usmrcení jako trest Beccaria předem 

vylučuje. Účinnost stanoveného trestu v zásadě nezávisí jen na jeho tvrdosti, ale spíše 

na tom, aby byl přiměřený provinění a zejména jistý a rychlý. Také odmítá mučení při 

výsleších a formuluje racionalistické zásady pro stanovení trestu. 

Císařovna Marie Terezie v roce 176824 vydala zákoník „Hrdelní řád Marie 

                                                 

 

 

 
22 Cesare markýz Beccaria (*15. března 1738, Milano, +28. listopad 1794, tamtéž) byl italský aristokrat, 

filosof a ekonom. Stal se známým svým pojednáním „O zločinech a trestech“ (1764), v němž odmítl trest 

smrti a položil základy moderní penologie. Viz Ottův slovník naučný, Sv. 3, str. 565. [10] 
23 BECCARIA, Cesare, 1738-1794. O zločinech a trestech. Přeložil a poznámkami opatřil Josef Sládeček. 

Praha Bursík a Kohout, 1893. Dostupné z http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1310441 

[11] 
24 Constitutio criminalis Theresiana, Hrdelní řád Marie Terezie byl posledním předosvícenským trestním 

zákoníkem s působností na české země. Obsahoval již znaky moderního pohledu na trestní právo. Zákon 

ještě neodráží Beccarivo moderní trestní pojetí, ale kodifikuje ještě jednotlivé tresty mučení. Constitutio 

Criminalis Theresiana aneb Ržjmské Cýsařské w Vhřjch a Vžeskách etc. etc. Králowské Aposstolské 

Milosti Marye Terezye Arcy-Kněžny Rakauské... hrdelnj Práwnj Ržád. W Wjdni : Wytisstěný v Jana 

Tomasse vrozeného z Trattnerů, Cýsařsko-Královského Dworského Impressora, 1769. [230], 282, LVI, 

[2], 20 s. elektronická kniha v katalogu Vědecké knihovny v Olomouci, digitalizována v rámci služby 

eBooks on Demand. Dále http://www.ius-wiki.eu/historie/pfuk/cech/zkouska/skupina-a/otazka-

24%23constitutio_criminalis_theresiana [13, 14] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1794
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonom
https://cs.wikipedia.org/wiki/O_zlo%C4%8Dinech_a_trestech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Penologie
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Theresie“ [13] v němž i přes pronikající myšlenky osvícenců ponechala na 

území monarchie institut přiznání pod vlivem mučení při výsleších, ale poněkud 

regulovala VTOS členěním do tří skupin, a to tzv. 

 těžký žalář, jako poslední stupeň před trestem absolutním, byl určen pro největší 

zločince nebo politické odpůrce – v celách bez přímého denního světla, chléb a 

voda, přikování ke zdi,25 

 tuhé vězení, především pro recidivisty s méně závažnými trestnými činy − cely 

s přímým denním světlem, na nohách okovy, lepší strava,  

 obyčejné vězení, sloužící pro odsouzené ke krátkým trestům − teplá stravu s 

masem, povolení návštěv. 

Na to navázala novela trestního zákoníku vydaná Josefem II v roce 178726. [15] 

Ani tento zákoník zvláštní humanitou nevynikal. Zavedl však zásadu přiměřenosti mezi 

nebezpečností trestného činu a trestu, poprvé zmiňuje převýchovu odsouzeného – 

záporem jsou tělesné tresty. Poprvé v dějinách zrušil trest smrti.27 Také zamezil trestání 

podle tzv. „úvahy“ soudního tribunálu. Zákoník uvádí všechny kriminální i politické 

(správní) přestupky, kdy přestupek nebo zločin jsou rozlišeny podle míry nebezpečnosti 

pro společnost. A poprvé v císařství formuloval teorém „nullum crimen sine lege a 

nulla poena sine lege“ Tj. v překladu „není zločinu bez zákona, není trestu bez 

zákona“, připustil polehčující a přitěžující okolnosti i zánik trestnosti. Zavedl trestnost 

pokusu, ale zrušil mučení při výsleších, delikt čarodějnictví a např. přečin manželské 

nevěry se stal deliktem soukromoprávní povahy. Nedostatkem zákoníku jsou tělesné 

tresty, bití, galeje, výkon trestu v okovech na nohách a rukách.28 [16] Zavedl tři stupně 

věznění, které odsouzených s přihlédnutím na stupeň trestného jednání jedince − mírné, 

těžké a nejtěžší vězení. Vězení mohlo být zostřeno těžkou prací, příp. dalšími tresty, 

např. přikováním nebo bitím. Tělesné újmy jako pálení cejchu, bití u pranýře i přikování 

ke zdi vězení, byly zrušeny až v roce 1790. Patentem císaře Josefa II. roku 1787 byly 

ustanoveny v krajských městech kriminální soudy spojené se státními věznicemi.  

                                                 

 

 

 
25 Takovým vězením byl např. Špilberk, příp. rakouský Schlossberg. Oba hrady byly i vězením pro „státní 

vězně“. 
26 Josefa II. „Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně“ vydaný v roce 1787, byl rozhodujícím 

aktem ve vývoji trestního práva. http://www.ius-wiki.eu/historie/pfuk/cech/zkouska/skupina-a/otazka-

24%23vseobecny_zakonik_o_zlocinech_a_trestech_na_ne [15] 
27 Po smrti Josefa II, který byl i českým králem letech 1780 – 1790, byl trest smrti opět zaveden v roce 

1795 za trestný čin velezrady nebo pokus o ní. 
28 MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. vydání. [16] 
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V roce 1791 byla vydána novela trestního zákoníku, kde je již obsažena myšlenka 

trestu vězení s tím, že je určeno nejen k odstrašení pachatele a odplatě, ale také k 

jeho nápravě – poprvé je zde již zárodek výchovného působení na vězně. To bylo tehdy 

v kompetenci katolických kněží a to nejen z hlediska věroučného, ale i výchovného a 

vzdělávacího.   

V rozmezí dvou století (16. – 18. století) se Evropa zejména z hospodářského 

hlediska značně změnila. Mezi nejdůležitější změny patřil vliv náboženské reformace, 

rozvoj manufakturní výroby, zámořský obchod a v neposlední řadě i rozvoj věd od 

filosofie až po přírodní vědy. Osvícenecké ideologické impulzy se staly katalyzátorem 

budoucí revoluce. I přes tyto společenské změny se v evropském prostoru, kromě 

Anglie, udržely absolutistické monarchie. Největší evropskou monarchií tehdy byla 

Francie s královskou absolutistickou vládou. Ekonomii Francie zhoršovalo několik 

faktorů, kromě feudálních přežitků, také válka za nezávislost anglických kolonií 

v Americe. Za vlády Ludvíka XVI. (1754 – 1793) se zhoršila ekonomická situace, 

podstatně zvýšil státní dluh. Brzdou ekonomického rozvoje se ukázaly cechovní 

monopoly a vnitřní cla. Všeobecná nespokojenost, zejména s daňovým systémem vedla 

k postupnému odbourávání feudálního státu. Vnějším projevem bylo ustavení 

Národního shromáždění, zrušení absolutismu krále a následně situace se stala v podstatě 

neřízenou. Pařížané dobyli Bastilu – státní vězení, paradoxně pouze se šesti vězni a 

datem jejího dobytí 14. 7. 1789 začala Velká francouzská revoluce. Vznikly obecní rady 

a převzaly výkonnou moc současně se vznikem Národních gard. Poté 26. srpna byla 

přijata Deklarace práv člověka a občana, vycházející z názorů encyklopedistů. 

Představovala záruky svobody a rovnosti před zákonem i nedotknutelnost soukromého 

vlastnictví. Poprvé v moderní historii prosazovala teorém „lid je zdrojem veškeré moci, 

a tudíž má nárok na odpor proti vládě“. Lid tuto moc využil v poněkud větší míře, byly 

zrušeny ve velké většině zákony. V letech 1789 - 1791 Národní shromáždění přijímá 

různé zákony, např. byla uzákoněna decentralizace státní správy. V září roku 1791 byla 

přijata ústava. Francie se stala konstituční monarchií, jak je v dějinách zvykem, objevilo 

se několik politických klubů, nejvýznamnější byli jakobíni v čele s Maximilienem 

Robespierrem. Mezi další politické vůdce patřili Jean Paul Marat a Georges Danton. 

V září 1792 byla vyhlášena republika a nastalo soupeření mezi vůdci revoluce. 

V poslední fázi revoluce se poměrně živelně vzájemně popravovali nejen její jednotliví 

vůdci, ale i příslušníci klubů a zde jsou z našeho hlediska důležitá následující fakta, 
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 byl zcela zapomenut humanismus, myšlenky osvícenství byly „modifikovány“ 

těmi, kteří je neznali, k VTOS se zásadně neodsuzovalo (bylo to drahé a 

zejména zbytečné – o vině nebylo přece nikdy pochyb),  

 o výchovném pojetí trestu nelze mluvit, tato praxe neexistovala, 

 každý byl podezřelý každému, udávání bylo povýšeno na službu republice a 

lidu, 

 a to nejdůležitější pro lid, bylo zavedení „průmyslového způsob trestání 

čehokoliv“, jediným trestem byla smrt a to humánně – setnutím hlavy gilotinou, 

potenciálně vinen byl každý, který měl ještě hlavu na krku, 

 v roce 1799 vše dokončil poručík dělostřelectva Napoleon Bonaparte, popravil 

zbytek Jakobínů a začal šetřit lidskými zdroji, potřeboval pro své budoucí války 

lidské zdroje. 

Z hlediska této práce je tzv. Velká francouzská revoluce klasickým příkladem 

chaotické diktatury několika soupeřících skupin a následně i důsledků absence 

regulérního soudního aparátu, který jak se ukázalo je užitečný i v případě formálně 

deklarované demokracie. V průběhu revoluce došlo k totálnímu zrušení VTOS, které 

přineslo úspory na nákladech v oblasti vězeňství i zavedení institutu téměř 

průmyslového způsobu poprav29.  

2.2 Historický pohled na trest a vězeňství od doby osvícenství 

  

Na již dříve novelizovaný „Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně“30 

Josefa II navázal František I. Vydáním prozatímního trestního zákoníku s působností v 

západní Haliči (dnes Polsko) v roce 1796. tzv. „Západohaličského trestního zákoníku“ 

[17] omezujícího působnost i moc vrchnostenských soudů. Zákoník platil od září roku 

1803 a po modifikacích pro území celého císařství. Dále byl vydán „Trestní zákon o 

                                                 

 

 

 
29 Některé tyto přínosy se „osvědčily“ i v průběhu II. světové války, opět pomáhaly řešit problémy 

s „nekompatibilními“ lidskými zdroji. 
30 Důvodem velké zákonodárné činnosti v 18. století byla kromě snahy o centralizaci monarchie, která 

však s tímto souvisí i snaha o zavedení osvícenského absolutismu. Tato snaha se nejvíce projevila za 

vlády Josefa II. v letech 1780 – 1790. Josef II. nesmírně věřil v sílu práva, jako nástroje, změn celé 

společnosti.  



24 

 

zločinech a policejních přestupcích“ platný od roku 1804.31 [18, 19] Ani v tomto 

zákoníku nebylo zakotveno jakékoliv zákonné úsilí o výchově a vzdělávání vězňů. 

Ale na druhé straně začaly vznikat zemské věznice a trestnice (pro výkon trestu 

nucených prací), v nichž byla zavedena, v podstatě poprvé, jistá forma vězeňské 

výchovy duchovní službou. Začátek 19. století znamenal v mocnářství zejména 

navázání na tereziánsko-josefínské reformy, jejich uvádění do praxe a prohlubování. 

Vězeň už není pouze potrestaný jedinec společnosti, ale stává se objektem záměrného 

edukačního působení s cílem napomoci změnám v delikventních vzorcích chování. 

Poprvé je tedy implicitně formulovaným účelem výkonu trestu, na němž se – jak si 

ukážeme – mají podílet i duchovní, převýchova či resocializace vězně. I přes tato 

relativní ulehčení spali vězni na holých, neohoblovaných pryčnách, a vlivem špatných 

hygienických podmínkách a nedostatečné stravy se ve vězení jen výjimečně dožívali 

více než 3 ÷ 4 let.32  

V historii českého vězeňství můžeme za prvního „reformátora“ v nejlepším slova 

smyslu ve spojení problematiky VTOS s výchovnými a vzdělávacími prvky považovat 

pátera Františka Josefa Řezáče.33 V revolučním roce 1848 byl uvězněn pro aktivní účast 

na nepokojích. Zde získal praktické zkušenosti z pozice vězně. Poté publikoval řadu 

pedagogických studií, v roce 1852 včetně spisu „Vězenství v posavádních spůsobech 

svých: s návrhem o zdárnější trestání a polepšování zločinců“ [21] a v roce 1854 „Über 

die Seelsorgerliche Wirksamkeit in den österreichischen Detentions- und Straf-

Anstalten“. [22] Prosazoval výchovu a vzdělání při nápravě zločinců i jako prevenci 

budoucí možné recidivě. Také zkoumal příčiny zločinnosti ve vztahu k systému trestů.34 

[23] Jeho působení ve Svatováclavské trestnici skončilo v roce 1856, kdy z nařízení 

ministerstva vnitra převzal duchovní správu trestnice řád Redemptoristů, kteří ji 

vykonávali dalších 13 let, než ji znovu předali světským kněžím. 

V květnu 1852 vstupuje v platnost patent císaře Františka II. obsahující nový 

zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, ze dne 27. května 1852 

platící s různými novelizacemi téměř sto let a což je velice zajímavé i po dobu první 

                                                 

 

 

 
31 PRUŠÁK, J. Rakouské právo trestní, Praha, 1912, str. 13. [19] 
32 Nejčastější příčinou úmrtí byla diagnostikována tuberkulóza. 
33 UHLÍK, J.. 1998. „P. František Josef Řezáč: Vězeňství v posavadních spůsobech svých s návrhem o 

zdárnějším trestání a polepšování zločinců.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 34 (1): 

113-113. Dostupné z http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/78-sociologicky-casopis-1-1998/1381 [20] 
34 SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie. II. díl. Teorie a praxe zacházení s vězněnými. 1 vydání. Liberec: 

Technická univerzita v Liberci, 2007, 77 s. ISBN 978-80-7372-204-3.[23] 
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republiky a po roce 1945 až do roku 1950. [24] V „tuhém“ vězení spočíval výchovný 

prvek v povinnosti vězně pracovat podle nařízení správy věznice a byl nucen spokojit se 

s vězeňskou stravou. V „obyčejném“ vězení měl odsouzený možnost stravovat se na 

vlastní náklady jídlem připraveným mimo věznici a mohl si vybrat práci. Bití i 

přikování jako forma kázeňských trestů bylo zrušeno až v roce 1867. Pět let poté však 

bylo ještě nakrátko znovu zavedeno, zejména u recidivistů. Pro ilustraci poměrů této 

doby užijeme Českou zemskou trestnici, tzv. Svatováclavskou, situovanou do pražské 

ulice Na Zderaze35. Ubytováno zde bylo běžně 1300, někdy až 1600 trestanců. Vznikla 

na přelomu 18. a 19. století z bývalého kláštera. Odsouzení byli uzavřeni v bývalých 

mnišských celách bez příslušenství, ovšem na rozdíl od řeholníků v nich byli nucení 

trávit téměř veškerý čas. To všechno se vedle nedbalosti některých zaměstnanců a 

občasných defraudací provozních peněz podílelo na nízké kvalitě stravy, častých 

epidemiích nejrůznějších chorob včetně tyfu a celkové úmrtnosti až 16,3 % vězňů v 

období 1829 – 1838, resp. 7,7 % v letech 1860 – 73. Lze konstatovat, že „zdá se, že více 

péče než o tělesné potřeby trestanců České zemské trestnice, kteří si občas stěžovali na 

kvalitu stravy a na zacházení, bylo věnováno jejich duši.“ Pro svou nehumánnost byla 

věznice zrušena v roce 1879, poté zbourána a její místo převzala věznice na Pankráci.36  

I v této době byl užíván trest absolutní, většinou oběšením nebo méně často 

zastřelením. Po celou dobu druhé poloviny devatenáctého století, a lze říci, že až do 

vypuknutí I. světové války se nic podstatného v této oblasti nezměnilo. Obecná 

kriminalita se pohybovala na stabilizované úrovni, ale po roce 1848 poměrně podstatně 

narostl počet politických vězňů. V roce 1851 se stal ministrem vnitra Alexander Bach37 

a byla zrušena ústava mocnářství. Na rozdíl od podpory hospodářství a podnikání, 

zachování náboženské svobody a do jisté míry i rovnosti občanů před zákonem nebyla 

tolerována žádná iniciativa občanů, zejména ne politická. Navíc i řada úředních zásahů, 

například internací státu nepohodlných osob, se činila bez rozhodnutí soudních orgánů. 

Lze říci, že cokoliv přišlo „zdola“ bylo odsouzeno jako nepřípustné až nebezpečné.38 

                                                 

 

 

 
35 Tato věznice v nynější Resslově ulici již neexistuje a připomíná jí pouze kaple upravená jako kostel.  
36 Duchovenská služba v penitenciárním prostředí. Občanské sdružení Vězeňská duchovenská péče a 

Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR. Editor Václav Mitáš. Praha, 2007, přehlédnuté a aktualizované 

vydání Bohdan Pivoňka Praha, 2011. [25] 
37 Je jistě zajímavé, že tento původní liberál prosadil doktrínu o internaci „politicky „nekonformních 

osob“, např. i Jana Havlíčka Borovského. K jeho dobru lze připočíst skutečnost, že podmínky internací 

nebyly obvykle zničující tak, jak mohl být i prostý žalář. 
38 Někteří historici toto období hodnotí přiléhavě jako „vše pro lid, ale nic skrze lid“. Jakákoliv iniciativa 

mimo úřednický aparát byla potenciálně považována za revoluční. 
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Obecně se jednalo o následky událostí v roce 1848 a všech pokusů o změnu absolutní 

monarchie na monarchii moderní, skutečně parlamentní. Tyto politické poměry sice 

přinesly stabilizaci organizace státní správy použitelné i po osamostatnění a vzniku 

československé republiky v roce 1918, ale v zásadě nic moderního do vězeňství 

nepřinesly, naopak během světové války v podstatě až do roku 1918 trvale stoupal podíl 

politických vězňů.  

Zejména po odchodu Alexandra Bacha po roce 1851, zacházení s politickými 

vězni bylo velmi často podstatně brutálnější než běžnými delikventy.39 Z dnešního 

pohledu byl Alexander Bach však spíše vykonavatelem císařovy vůle než iniciativním 

byrokratem. K budování moderního liberálního rakouského státu měl však jisté osobní 

předpoklady, vyjádřil je např. cit. : „Zatím nemáme stát, teprve ho musíme vytvořit, 

abychom mohli vládnout jako jinde v Evropě. Všechnu vnější i vnitřní opozici 

potlačíme, všechno staré je prohnilé anebo zastaralo časem; musíme stavět znovu, ale 

nerušeně, a přitom nemůže nám veřejné mínění nijak pomáhat, protože to je české, 

maďarské, slovanské, italské a usiluje o rozklad celku. A protože nemáme žádný 

společný stát, žádné společné cítění, proto nechceme zatím žádné zastoupení.“ Je 

možné, kdyby se mu jeho úsilí podařilo, mohlo do základů změnit dějiny Evropy. Jeho 

dosavadní obraz, jak je podáván v českých dějinách lze tedy označit za značně 

zkreslený. Ve skutečnosti jeho úmysly byly na tehdejší dobu moderní a státotvorné. 

Postupně se objevuje snaha o zlepšení vězeňského prostředí ve výchovné oblasti a 

začíná působení na zaměstnance ve smyslu nynějších programů zacházení, že cit.: 

„trestanci jsou též lidé a že surovostí se nenapraví, naopak, že se stanou divočejšími a 

zarytějšími“. Podle vzpomínek vězňů “proměnili tento dům hrůzy v ráj, abychom 

nezapomněli, kdo vlastně jsme“. Dílo P. Řezáče sice vzniklo před více než 150 lety, je 

dodnes připomínáno jako první odborné dílo, zabývající se humanizací českého 

vězeňství. Pocházelo z pera římskokatolického kněze, neomezuje se pouze na způsob 

realizace duchovní služby, ale nastiňuje možnost reforem výchovné a resocializační 

práce s odsouzenými nejen v pražské Svatováclavské trestnici v Praze na Zderaze, ale 

ve všech podobných zařízeních rakousko-uherského mocnářství. Řezáčova práce 

nepostrádá solidní teoretický základ, pro nějž čerpal jak z dostupné literatury, tak ze 

                                                 

 

 

 
39 Tato praxe je ve své podstatě věčná – obecnému státu nikdy neškodí zloděj slepic, skutečným 

nebezpečím je jakákoliv iniciativa nekonformní se státní doktrínou a ohrožující tím politickou 

reprezentaci nebo zájmy kohokoliv silnějšího a mocného.  
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zkušeností získaných na cestách po věznicích. Po úvodu ohlížejícím se za historií 

věznění a přístupu k odsouzeným se zabývá soudobými světovými penitenciárními 

trendy cílenými snahou o nápravu a resocializaci pachatelů. Za nevhodný zejména co do 

budování sociálních vztahů vidí systém mlčení, v němž byli odsouzení vedeni v 

absolutním tichu a v kontumačním ubytování ke zpytování svědomí a měli tím také být 

ochráněni od případné další mravní nákazy ze strany spoluvězňů. Tento systém podle 

něj zcela postrádá základní prvek výchovy a resocializace – řízenou komunikaci a tedy 

možnost osobnostního usměrňování. Staví se na stranu tzv. Genfské třídní soustavy. 

Vězni byli v jejím rámci rozděleni do čtyř tříd podle míry svého narušení (I. těžcí 

zločinci, II. poprvé věznění za závažnější trestné činy, III. motivační třída pro 

postoupivší z předchozích dvou a IV. pro mladší a polepšené) – rozdíl mezi nimi je dán 

v délce kontumačního ubytování při příchodu, možností styku se spoluvězni, způsobu 

nakládání s odměnou za práci a v četnosti návštěv. Je třeba říci, že tento systém se však 

tehdy osvědčoval pouze v malých zařízeních do počtu 300 vězňů.40 

2.3 Historický pohled na trest a vězeňství od roku 1918 do 1939 

Po rozpadu C. a K. monarchie Rakouska-Uherska bylo vězeňství na území nově 

vzniklé Československé republiky v roce 1918 poměrně špatném stavu zapříčiněném jak 

jeho minulostí, tak i válečnou situací. V poměrně krátkém období se dařilo mnoho věcí 

zlepšovat, zejména v oblasti zacházení s vězni, kdy se přešlo k výchovnému a kulturně 

mravnímu působení na vězně, které již mělo svůj systémový a pragmatický charakter. 

Tento vývoj byl však přerušen druhou světovou válkou. V průběhu ní na našem území 

platilo protektorátní právo nebo říšské právo, tedy v podstatě právní vakuum, které se 

řídilo předpisy jednotlivých represivních složek. Správa věznic patřila do roku 1942 pod 

ministerstvo spravedlnosti, později pod vrchní soudy. Správní věznice někdejších 

okresních policejních ředitelství převzalo a ovládlo Gestapo s kriminální policií. 

2.4 Historický pohled na trest a vězeňství od roku 1945 do 1989 

Po skončené válce převzalo věznice ministerstvo spravedlnosti a později 

ministerstvo vnitra. České vězeňství se tehdy snažilo navázat na předválečné období, ale 

                                                 

 

 

 
40 Duchovenská služba v penitenciárním prostředí. Občanské sdružení Vězeňská duchovenská péče a 

Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR. Editor Václav Mitáš. Praha, 2007, přehlédnuté a aktualizované 

vydání Bohdan Pivoňka Praha, 2011. [25] 
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bylo do značné míry zatíženo pachateli trestných činů podle poválečných „Retribučních 

dekretů“, tedy zejména kolaboranty a válečnými zločinci. Internační tábory spravovalo 

ministerstvo vnitra. Zásadní změny nastaly po únoru 1948 s nástupem striktní Marx 

Leninské filozofie, a pět let do Stalinovy smrti v roce 1953 se vyznačovalo mimořádně 

krutým zacházením s vězněnými, k mírnému zlepšení došlo na konci padesátých let. Již 

od roku 1950 začaly vznikat tzv. Tábory nucených prací, zejména v oblastech uhelných 

a uranových dolů nebo v místech soustředění těžkého průmyslu. Zde se projevil 

legislativní problém, kdy tyto tábory neměly oporu v zákonné normě až do roku 1956, 

kdy začaly práce na právních úpravách, které vyvrcholily zejména vydáním zákona o 

výkonu trestu odnětí svobody 59/1965 Sb. [26] Do této doby byl výkon trestu stále 

upraven pouze ministerskou vyhláškou, tedy institutem výrazně nižší právní síly. Až 

poté se začaly projevovat snahy o práci s pachateli se zaměřením na jejich výchovu a 

resocializaci. V roce 1967 dokonce vznikl iniciativou a pod vedením doc. PhDr. Jiřího 

Čepeláka, CSc. Výzkumný ústav penologický a z něj později Katedra penologie na 

Vysoké škole SNB v Praze. Na konci 60. let a v první polovině 70. let vznikaly nové 

věznice v blízkosti významných průmyslových aglomerací, pro které odsouzení 

poměrně levně pracovali. Jistou chybou bylo podceňování volnočasových aktivit a 

minimum prostoru pro odborně řízenou výchovu i vzdělávání.  

Po listopadu 1989 se situace ve společnosti opět změnila. Stejně jako tomu bylo 

v minulosti, nebylo jasné, jak nová vládnoucí garnitura naloží se pracovníky bývalého 

režimu. Oblast vězeňství měla své negativní zkušenosti z období po II. světové válce a 

po únoru 1948, kdy jeho zaměstnanci byť jen i jen formálně spjatí s poraženou 

garniturou byli téměř vždy propouštěni a někdy i kriminalizováni. Avšak vedení 

tehdejšího Sboru nápravné výchovy (SNV) bylo tehdy vzdělanostně i osobnostně velmi 

různorodé a navíc bylo poměrně tvrdě ekonomicky motivováno snahami plnit stanovené 

pracovní normy. Lze však říci, že se situace postupně zlepšovala, personál byl postupně 

vybírán pečlivěji a jeho vzdělání postupně stoupalo, což bylo příznivé, zvláště když 

bylo zacházení s odsouzenými částečně závislé právě na morální úrovni personálu i 

vedení jednotlivých věznic. 

K napjaté atmosféře státoprávních změn v tehdejších Ústavech nápravné výchovy 

přispěly i vzpoury a nepokoje z přelomu let 1989 a 90. Na stav českého vězeňství se 

poměrně rozpačitě promítla i rozsáhlá amnestie prezidenta republiky Václava Havla, po 
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níž zůstalo v českých věznicích z původních 24,5 tisíce jen cca 6 tisíc vězňů [27]41. 

Ústavy nápravné výchovy zůstaly poloprázdné, vězni, kteří v nich zbyli i po amnestii, 

se cítili nespravedlivě opomenuti a tak celkové pnutí ještě nějaký čas přetrvávalo. České 

vězeňství prošlo od té doby řadou pozitivních změn. Systém vězeňství se kontinuálně 

stává stále propracovanějším, ať už na základě vlastních zkušeností při práci s 

odsouzenými, nebo na základě poznatků a zkušeností, které se v oblasti vězeňství 

osvědčovaly již dlouhá léta ve vyspělých evropských zemích.  

Také byla aplikována Standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s 

odsouzenými a Doporučení Rady Evropy č. 87/3,42 [28] tzv. Evropská vězeňská 

pravidla, adresované ministrům členských států.43 [29] Dále se postupně utvářela 

Vězeňská služba České republiky. Dalším krokem při transformaci českého vězeňství 

bylo zpracování nové koncepce, která by byla v plném souladu s mezinárodními 

konvencemi. Proces tvorby a postupné realizace této koncepce byl a dosud je v našich 

podmínkách označován jako humanizace českého vězeňství. Dnes, na počátku třetího 

milénia lze konstatovat, že se přijatou koncepci daří realizovat, i když rozhodně ne 

tím tempem, které by bylo potřebné. Tempo je bohužel výrazně závislé na finančních 

tocích směřujících zejména do zařízení věznic, ale finanční omezení se promítají i do 

možností realizace širšího spektra vzdělávacích aktivit. 

2.5 Současný pohled na trest a vězeňství a legislativní úprava  

Z hlediska legislativního má z hlediska této práce největší význam Vyhláška44 ze 

dne 22. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád 

                                                 

 

 

 
41 Meclová, K. a další. Rozvoj vězeňství v ČR. Č. 4/ 2004 [27] 
42 Pravidla vycházejí z obecných Standard vztahujících se k zacházení s vězni a byla formulována 

Mezinárodní trestní a penitenciární komisí, která připravila soubor pravidel schválených Společností 

národů již v roce 1934. Tato komise byla v roce 1951 rozpuštěna a OSN převzala na sebe úkol 

podporovat mezinárodní spolupráci na tomto úseku. Ještě předtím, než zmíněná komise přenesla své 

závazky na Organizaci spojených národů, revidovala jejich text, který předložila 1. Kongresu OSN o 

prevenci, zločinnosti a zacházení s pachateli, konaném v Ženevě v roce 1955. Kongres nová pravidla 

jednomyslně přijal a doporučil je ke schválení Hospodářské a sociální radě. Ta po další diskusi schválila 

v r. 1957 jejich znění tak, jak byla přijata 1. Kongresem. V průběhu dalších let se Výbor pro prevenci a 

kontrolu zločinnosti Hospodářské a ekonomické rady OSN zabýval Standardními minimálními pravidly 

ještě několikrát. New York 1958. Uvedený text se opírá o české překlady, uveřejněné v Bulletinu SNV 

roku 1969 a ve Zpravodaji SNV roku 1990. Dostupné z http://www.vscr.cz/ [28] 
43 Evropská vězeňská pravidla. Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy 

k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 http://www.vscr.cz a 

http://www.vdpcr.eu [29] 
44 Předpis č. 19/2015 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2015, částka 12, ze dne 3. 2. 2015 [29] 
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výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, která má již oporu 

v poznatcích moderní penologie45 [29] 

Z filosofického hlediska byla v moderní penologii opuštěna zejména teorie 

odplaty (retributivní)46 v podstatě platná po minulá tisíciletí. Obdobně totéž platí i pro 

teorii odstrašení, ani ta v dějinách neprokázala jednoznačný úspěch.47 Ani vylučovací 

teorie (eliminační) neprokázala výraznou úspěšnost, navíc je pro společnost finančně 

nákladná (má-li být humánní), pokud by VTOS spočíval jen v izolaci odsouzeného od 

společnosti, mohou působit vedlejší účinky pobytu ve vězení na zvýšení nebezpečnosti 

odsouzeného po jeho propuštění. Na druhé straně bude vždy existovat jistý počet 

jedinců v populaci, u kterých bude doživotní VTOS jediné řešení po zrušení absolutního 

trestu. Z rehabilitační teorie (nápravné) v podstatě vychází současné resocializační 

programy. Ani kompenzační teorie (restituční) není řešením, neboť následky některých 

trestných činů, ani není možno nijak nahradit.  Určitý omezený význam má snad např. 

kompenzace hmotných škod, ale ani ta většinou není v silách jejich pachatelů. Navíc 

zde většinou chybí i vůle pachatele k jakémukoliv odčinění napáchaných škod. 

Kompenzace škod pozůstalým při zavinění smrti osoby blízké může působit navíc 

někdy i jako výsměch, zvláště při „rychlosti“ některých našich soudních řízení48. U 

některých pachatelů společensky méně nebezpečných trestných činů lze akceptovat i 

alternativní tresty za škody na veřejném majetku státu i obcí, jako jsou tresty např. 

veřejně prospěšných prací nebo hmotné náhrady apod.  

Výchovné a vzdělávací programy zavedené nebo připravované ve VTOS dávají 

každému jedinci nejen dostatečný čas, ale i takovou formu zacházení, že mu mohou  

v mezích jeho vlastní vůle, pomoci zanechat svou kriminální minulost skutečně 

minulostí. Resocializační programy jsou značně náročné nejen na čas, individuální 

přípravu personálem, ale i na finanční náklady. Jako optimum lze považovat vhodný 

vzdělávací program v oblasti použitelné i pro další život jedince nejen ve VTOS, ale 

                                                 

 

 

 
45 Penologii je vědním oborem zabývající se výkonem trestu a problematikou vězeňství, tj. aspekty 

pedagogickými a psychologickými. Penitenciární pedagogika se zabývá zejména nápravnou funkcí trestu.  
46 I když se občas jako reakce na nedostatečné úspěchy některých resocializačních snah občas bývá znovu 

oživována.   
47 I když může u některých povah být alespoň na čas úspěšná. 
48A někdy i naprosté nepředvídatelnosti práva a nerespektování judikátů soudů vyšších instanci soudy 

nižších instancí. 
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zejména po propuštění na svobodu. Zde je na místě zdůraznit vysoké nároky na obecně 

lidské i vzdělanostní kvality personálu v této oblasti výuky a zacházení. 49 [30] 

 

2.6 Porovnání Evropských vězeňských pravidel s tuzemskou praxí 

Po prostudování Evropských vězeňských pravidel (dále EVP)50 a porovnání s 

praxí ve vězeňství v ČR nelze najít podstatné odlišnosti, i když v některých bodech, 

zejména v rozsahu materiální úrovně péče, se tuzemská praxe stále poněkud liší. Z 

možná  subjektivního pohledu, který je ovlivněn realitou civilního života v ČR, lze říci, 

i když třeba v uvozovkách, že „Evropská vězeňská pravidla se často podobají spíše 

pravidlům pro odborářskou rekreaci než pravidlům pro VTOS“. Pokud by v reálné 

situaci ČR měla být v celé šíři uvedena do vězeňské praxe, mohli bychom se pak dostat 

do situace, kdy by nám skokově stoupla kriminalita části starobních důchodců s tím, že 

by se ve VTOS dostali do lepší sociální situace, než jaká je v jejich současných 

domácnostech nebo v domovech důchodců.51 Lze jistě snadno říci, že toto je nemístné 

srovnání, ale životní realita a životní úroveň „starých zemí EU“ je zatím na zcela jiné 

úrovni než v tuzemsku a ostatních „nových zemích“. Vyjděme z předpokladu téze, že 

„s osobami zbavenými svobody musí být zacházeno s ohledem na jejich lidská 

práva a život ve vězení by se měl co nejvíce blížit životu na svobodě“, pak se 

můžeme snadno dostat k realitě citátu z nejmenovaného policejního protokolu „tu 

výlohu jsem rozbil proto, že začíná zima a bude mi to stačit na celou zimu“. Tak tedy 

Evropská vězeňská pravidla asi ještě nějaký čas nepůjde do tuzemské praxe aplikovat 

v celém rozsahu požadavků. Naproti tomu lze říci, že VTOS v  ČR, který 

upřednostňuje ochranu společnosti před svobodou odsouzeného ve věznici, ale 

neupírá jim ochranu jejich práv a lidské důstojnosti je již akceptovatelný i v 

současnosti. Současné pojetí praxe VTOS klade mimořádný důraz na resocializaci 

                                                 

 

 

 
49 http://www.vscr.cz/veznice-ostrov-nad-ohri-88/o-nas-1609/vykon-vezenstvi-893/cinnost-odsouzenych-

v-oddeleni-vykonu-trestu-2793 [30] 
50 Evropská vězeňská pravidla. Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy 

k Evropským vězeňským pravidlům. Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006. Vydala Rada 

Evropy.[28] 
51 Při znalosti poměrů na odděleních LDN a domovech důchodců je tvrzení až nebezpečně blízko pravdě. 

Chudoba a sociální vyloučení hrozí téměř 1,51 milionu obyvatel Česka. Z nich 140 200 nemá na 

dostatečné úrovni ani jednu ze tří složek definujících špatné životní podmínky. Nemají tedy ani 

dostatečný příjem, ani materiální vybavení, ani práci, vyplývá z šetření Českého statistického úřadu 

(05/2014).  
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odsouzeného a probační pomoc při opětovném zařazení do společnosti po propuštění 

na svobodu.  

Další rozpor je v oblasti zařazování jedinců ve VTOS do pracovních činností. 

Vyhláška 345/1999 Sb. ve znění vyhlášky 19/2015 Sb.[31] uvádí, že „odsouzený je 

zařazen do práce rozhodnutím ředitele věznice, a to zpravidla na základě doporučení 

odborných zaměstnanců.“
 
Evropská vězeňská pravidla v tomto navrhují, že osoby ve 

VTOS by měly mít možnost vyjádřit své přání ohledně pracovního zařazení. V praxi 

je obecně snaha takovým požadavkům vyhovět, ale požadavek, že jedinec by si 

měl naspořit na život na svobodě je v současnosti poněkud přehnaný a iluzorní. 

Souhlasit lze i s tézí, že „práce by měla odsouzené motivovat a umožňovat jim 

zvýšení schopnosti vydělávat si na živobytí i po propuštění z výkonu trestu“. Zde se již 

přibližujeme požadavkům „sociálního inženýrství“, tento požadavek v praxi splní jen 

omezený počet jedinců i při dobrém nastavení programů zacházení. 

S požadavkem vzdělávání jedinců ve VTOS je možno souhlasit v plném rozsahu. 

Zde je snaha tuzemskou praxi sladit s požadavky Evropskými vězeňskými pravidly. 

Osoby ve VTOS mají v současné době přístup vždy alespoň k některým vzdělávacím 

programům. Jejich spektrum závisí nejen na možnostech jednotlivých věznic, ale i na 

zařazení jedince do diferenciační skupiny (1 ÷ 4). Zvláštní pozornost je věnována 

negramotným vězňům nebo vězňům s neukončeným základním vzděláním. Získání 

středního odborného vzdělání závisí na možnostech konkrétní věznice, ale i na 

skutečném zájmu jednotlivých jedinců ve VTOS. Většinou se vzdělávání jedinců ve 

VTOS zprostředkovává prostřednictvím odloučených pracovišť učiliště nebo středních 

odborných učilišť. Je vždy respektována skutečnost, aby z výučních listů nebo 

vysvědčení nebylo patrné, že vzdělání odsouzených bylo získáno ve VTOS. 

 

2.7 Problematika vzdělávání ve VTOS 

V odstavci 2.4 této práce byl zmíněn Výzkumný ústav penologický založený 

v roce 1967 klinickým psychologem doc. PhDr. Jiří Čepelákem, CSc., kterého můžeme 

považovat za, po P. Řezáčovi, za další významnou postavu našeho vězeňství.52 Jím 

                                                 

 

 

 
52 Ve Stráži pod Ralskem 7. května 2015 (AVS ČR) u příležitosti stého výročí narození doc. PhDr. Jiřího 

Čepeláka, CSc. (1915–1989) uspořádala Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem 5. května 2015 

konferenci, která připomněla význam osobnosti zakladatele moderní české penologie a ředitele bývalého 
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vedený ústav znamenal jistý mezní bod ve výchově a resocializaci osob ve VTOS. 

Tento ústav poskytoval formou kurzů, přednášek a seminářů vězeňským pracovníkům 

nové terapeutické a diagnostické metody. Výsledkem jeho vědecké práce byly aplikace 

nových metod ve výchově a vzdělávání respektované i po 25 letech od jeho úmrtí. Jeho 

moderní pedagogické a psychologické metody byly po roce 1980 poněkud deformovány 

a nahrazeny spíše vyžadováním vojenské kázně ve VTOS. Z dnešního hlediska se 

pomalu schylovalo ke společenským změnám a tento postup byl jedním z možných pro 

zachování pořádku a kázně odsouzených a bezpečnosti ve věznicích. Vzdělávací a 

výchovný proces ve věznicích však zablokován nebyl. Také příznivé bylo, že již v 

dubnu stejného roku (1980) byla ustanovena ministerstvem školství komise a 

výsledkem jejího působení bylo zřízení středního odborného vzdělávání ve věznicích. 

Nově zavedené učební obory měly oprávnění vydávat úspěšným absolventům civilní 

výuční listy. Rozšířilo se spektrum učebních oborů, vznikly další se zaměřením na 

stavebnictví, kovovýrobu apod. Pro jedince se základním vzděláním byly určeny 

zaškolovací a doškolovací kurzy.  

Duben roku 1980 můžeme tedy považovat za počátek středoškolského 

vzdělávání ve VTOS. 

Po roce 1983 Ministerstvo školství začlenilo školská vzdělávací střediska do 

celkového systému obecných školských zařízení. Střední odborné učiliště se tehdy mělo 

již vlastní ředitelství a odloučená pracoviště ve věznicích. První akreditace dostaly 

věznice Plzeň, Opava a Rýnovice. Po listopadových událostech roku 1989 a stabilizaci 

situace po amnestii došlo i na úpravy vzdělávacího a výchovného systému i jeho 

přizpůsobení Evropským vězeňským pravidlům53. Vzdělávací systém přebíral, podle 

tuzemských možností, poznatky z vyspělých demokratických zemí. Spolupráce mezi 

jednotlivými státy umožnila našim pedagogům seznámit se s moderní metodikou přímo 

na vybraných zahraničních pracovištích. Změnil se i přístup k hodnocení vzdělávání, 

toto bylo postaveno na roveň pracovním aktivitám. Trend se šířil i do ostatních věznic. 

Následovala praxe začlenění vzdělávání, jako výchovných aktivit do jednotlivých typů 

věznic i rozšíření odborných kurzů ke zvyšování kvalifikace osob ve VTOS. Vzdělávací 

                                                                                                                                               

 

 

 
Výzkumného ústavu penologického. Všechna vystoupení účastníků měla dva společné znaky − vřelý 

vztah a vděčnost ve vzpomínkách na výjimečného člověka a vědce a pocit závazku vůči tradici vytvořené 

týmem Jiřího Čepeláka před 48 lety a povinnosti obnovit penologický výzkum na odborné úrovni 

odpovídající náročným požadavkům současnosti. 
53 I když v tomto případě se jednalo jen poměrně malé úpravy. 
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systém byl primárně zaměřen na základní a střední odborné vzdělávání. Vhodným 

způsobem byly diferenciovány jednotlivé skupiny odsouzených. Výchovný a vzdělávací 

systém se zaměřil i na mladistvé, mladé a zejména poprvé trestané odsouzené. Cílem 

bylo zajistit cíleným skupinám zvyšovat si kvalifikaci a pomáhat s jejich snazším 

začleněním do společnosti, po vykonání trestu odnětí svobody.  

 

2.8 Programy zacházení 

Program zacházení je stanoven zejména zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody (§ 40 a 41) [32] a vyhláškou MS č. 345/1999 Sb., v platném znění [31] 

kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody (Hlava čtvrtá). Zásady a postupy 

při jeho zpracování jsou stanoveny ve sbírkách nařízení generálního ředitele Vězeňské 

služby ČR a sbírkách pokynů a metodických listů, které byly vydány ředitelem odboru 

výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Zásadní působnost 

programů zacházení vyplývá ze zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční 

stráži České republiky v platném znění, stanovujícím vězeňské službě prostřednictvím 

programů zacházení cit.: „soustavně působit na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a 

obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro 

jejich řádný způsob života po propuštění“ (§ 2 odst. 1 písm. d).  Zásadní ustanovení 

Zákona o výkonu trestu odnětí svobody v § 2 odst. 2 stanoví pracovníkům věznice i 

dalším zúčastněným povinnost jednat s odsouzenými ve VTOS tak, aby bylo 

zachováváno jejich zdraví, a pokud to doba výkonu trestu umožní, podporu postojů a 

dovedností odsouzených, které jim mohou být užitečnými a pomoci jim po návratu do 

občanské společnosti žít životem řádného občana. Namístě je zde připomenout, že až na 

malý počet doživotně odsouzených se většina vězňů jednou vrátí zpět do občanské 

společnosti. 

Při přípravě programů zacházení je vycházeno z pozic individuálního přístupu, 

motivace, přiměřenosti, komplexnosti, zpětné vazby, systematičnosti, soustavnosti i 

perspektivnosti, přihlédnuto k reálným možnostem a podmínkám dané věznice a z 

personálních možností konkrétní věznice. Program zacházení je podmíněn při svém 

vypracování řadou faktorů, např. prostředím věznice, dostatkem časových možností 

kvalitního personálu, finančním zázemím a prostorovými možnostmi pro výkon 

jednotlivých aktivit, ale zejména také aktivním a pozitivním přístupem samotného 
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odsouzeného. Realita současnosti, při níž dochází k zvyšování početního stavu 

odsouzených a věznice jsou často přeplněné,54 ke kvalitní práci příliš nepomůže a lze 

říci, že základní hodnoty a trendy směřování českého vězeňství uvedené v Koncepci 

rozvoje českého vězeňství do roku 2015, jsou v současné době pouze ideovým 

základem než reálnou snahou o prosazování klasifikace odsouzených.55 

2.9 Tvorba programu zacházení 

 

Úvodem je užitečné říci, co vytváření programu zacházení předchází. Po nástupu 

do VTOS jsou nově přijatí jedinci ubytováni v nástupním oddělení věznice a to 

odděleně podle zásad uvedených v § 7 zákona. č. 169/1999 Sb.56. [32] V průběhu 

přibližně týdenního pobytu v přijímacím oddělení je provedena preventivní vstupní 

lékařská prohlídka. Po uzavření preventivní vstupní lékařské prohlídky přijímající 

věznice zasílá okamžitě Generálnímu ředitelství Vězeňské služby hlášení obsahující 

údaje nezbytné k rozhodnutí o umístění odsouzeného do konkrétní věznice k VTOS.  

Při rozhodování o umísťování odsouzených se Generální ředitelství Vězeňské 

služby řídí především spektrem možných programů zacházení s odsouzenými 

realizovatelných v jednotlivých věznicích a podle možností též přihlíží k tomu, aby 

odsouzený vykonával VTOS v přijatelné vzdálenosti od místa pobytu svých blízkých 

osob.57  

Odsouzené jedince pak přijímají v určené věznici následující odborníci, jako 

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

zaměstnanci určení ředitelem věznice. Po přijetí se nově přijatí ubytují odděleně od 

ostatních odsouzených v nástupním oddělení věznice. Během pobytu v nástupním 

oddělení (délka pobytu je individuální a obvykle nepřevýší dva týdny) zpracují odborní 

zaměstnanci komplexní zprávu o odsouzeném jedinci, spolu s návrhem programu 

zacházení. Odsouzený jedinec se podrobně seznamuje s obsahem zákona, vnitřního řádu 

i s prostředím, ve kterém bude VTOS vykonávat. Poté je s odsouzeným jedincem 

                                                 

 

 

 
54 V řadě případů až na úroveň 3 m2 obytné plochy na jednoho odsouzeného 
55 http://www.vscr.cz/veznice-rynovice-48/o-nas-1624/specializovana-oddeleni-342/  
56 Odděleně se umísťují odsouzení muži od odsouzených žen a dále zpravidla odsouzení mladiství od 

dospělých, recidivisté od odsouzených, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé, za úmyslně spáchané trestné 

činy od odsouzených za trestné činy z nedbalosti, trvale pracovně nezařaditelní, s poruchami duševními a 

poruchami chování a s uloženým ochranným léčením a zabezpečovací detencí 
57 § 6, 7 Vyhlášky MS č. 345/1999 Sb.  
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odbornými zaměstnanci projednán obsah programu zacházení a určen vychovatel, 

kterému je svěřen do péče. Odborní zaměstnanci se snaží, aby VTOS méně narušení 

odsouzení vykonávali odděleně od více narušených odsouzených, např. recidivistů 

apod. a aby bylo možno uplatnit účinnější prostředky k dosažení účelu trestu.58  

Komplexní zpráva o odsouzeném vychází z jeho osobních údajů např. věku, 

zdravotního, psychického a fyzického stavu, délky trestu i druhu trestné činnosti, 

charakterových parametrů, příčin trestné činnosti, včetně údajů o předchozích zločinech 

a trestech, lékařských doporučení (příp. upozornění na nutná omezení a zdravotní 

rizika) ve vztahu k pracovním, vzdělávacím, sportovním a dalším aktivitám. Dále je 

zkoumána psychologická charakteristika včetně postoje jedince k jeho trestnému činu 

(příp. oběti a uloženému trestu). Stejně tak jsou hodnocena další rizika a problémy, 

které na začátku VTOS brání možné dobré reintegraci jedince zpět do společnosti. Na 

jejich odstranění, překonání nebo alespoň zmírnění všech překážek, zejména 

psychologických je nutno cílit program zacházení. 

Novelizací Vyhlášky MS č. 345/1999 Sb. Vyhláškou č.19/2015 [29] s účinností 

od 1. 3. 2015 došlo ke změně při tvorbě programu zacházení a stanovení míry odborné 

intervence. 59 Tato intervence je již přesně klasifikována. Nová právní úprava60  stanoví, 

že cit.: „Věznice na základě komplexní zprávy zvolí program zacházení, který pro 

odsouzeného považuje za vhodný. Přitom sleduje zejména minimalizaci identifikovaných 

rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností, popřípadě mohou mít vliv na 

páchání trestné činnosti v budoucnu a tudíž 

a) odsouzenému s nízkými riziky se stanoví program minimálního zacházení, ve 

kterém se klade důraz na aktivity pracovní a zájmové; program minimálního 

zacházení je charakterizován menší mírou odborné intervence, 

b) odsouzenému se středními až vysokými riziky se stanoví program standardního 

zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity pracovní a vzdělávací; program 

                                                 

 

 

 
58§ 8 Vyhlášky MS č. 345/1999 Sb.). Zde lze pouze konstatovat, že celková délka pobytu odsouzeného na 

přijímacím a nástupním oddělení místo 3 týdnů zpravidla překračuje dobu 1 až 2 měsíců. [31] 
59Předchozí právní úprava platná do 28. 2. 2015 stanovila, že cit.: „Věznice nabídne odsouzenému na 

základě komplexní zprávy výběr z alternativ programů, vycházejících z možností věznice, které pro něj 

považuje za vhodné….. Při nabídce alternativ programu zacházení je věznice povinna využívat co nejširší 

škálu forem, metod a prostředků, které vyžadují aktivní přístup odsouzených a obsahují prvky 

sebeobsluhy. Programy zacházení s jednotlivými odsouzenými schvaluje ředitel věznice nebo jeho 

zástupce. Pokud si odsouzený nezvolí některou z navržených alternativ programu zacházení, zúčastní se 

minimálního programu stanoveného vnitřním řádem. Jeho základ tvoří pracovní aktivity odpovídající 

zdravotnímu stavu odsouzeného.“   
60 § 36, 36a Vyhlášky MS č. 345/1999 Sb. [31] 
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standardního zacházení je charakterizován střední mírou odborné intervence a 

činnostmi obecně cílenými, 

c) odsouzenému s vysokými až velmi vysokými riziky se stanoví program 

speciálního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity speciálně výchovné a 

vzdělávací; program speciálního zacházení je charakterizován větší mírou 

odborné intervence a činnostmi speciálně výchovnými, 

d) odsouzenému, kterého je, vzhledem k délce trestu či potřebě pomoci při 

vytváření příznivých podmínek pro soběstačný způsob života v souladu se 

zákonem, nutno připravit na život po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, 

se stanoví program výstupního zacházení. 

 Aktivity lze kombinovat tak, aby program zacházení byl sestaven v potřebné 

míře a individualizované. Pokud existuje více variant programu zacházení, které jsou ve 

svém důsledku rovnocenné, umožní se odsouzenému výběr konkrétní varianty. Přijetí 

programu zacházení stvrdí odsouzený podpisem. 

 Odsouzený odmítající stvrdit podpisem přijetí programu zacházení se zařadí do 

programu základního motivačního zacházení, ve kterém se klade důraz na dodržování 

pořádku a bezpečnosti a pracovní aktivity odpovídající zdravotnímu stavu odsouzeného. 

Motivační program je charakterizován individuální mírou odborné intervence s cílem 

motivovat odsouzeného ke změně postojů a chování.“ 

Z uvedeného vyplývá, že program zacházení není odsouzenému jedinci přidělen 

či stanoven rozhodnutím zaměstnanců věznice, ale že se jedná o určitou formu 

„smlouvy“ mezi odsouzeným a personálem věznice, kdy se právě v rámci spoluprací 

zúčastněných na konstrukci programu zacházení předpokládá i snaha konkrétního 

jedince o jeho naplnění. Jednotlivé programy nemusí být zajišťovány jen pracovníky 

věznice, ale mohou to být i programy zajišťované spolupracujícími organizacemi mimo 

Vězeňskou službu ČR.61  

     Dle požadavku Vyhláška MS č. 345/1999 Sb. [31] Jsou cit.: „Programy zacházení 

jsou pravidelně vyhodnocovány (dle typu věznice), aktualizovány v souladu s vývojem 

osobnosti odsouzeného a změnami jeho chování, jednání a jsou také základním 

podkladem pro návrh na přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu.“ Zde je opět 

                                                 

 

 

 
61 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Carlsbader Gate, o.p.s., Sdružení pro probaci a 

mediaci v justici, o.p.s., K- centrum, Centrum podpory podnikání Praha, o.s. aj. 
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v souladu s cílem dosáhnout aktivity odsouzeného při plnění programu zacházení, každá 

aktualizace projednána s odsouzeným a on se na této aktualizaci podílí. 

Pro dosažení účelu výkonu trestu věznice stanoví pro každého odsouzeného 

program zacházení jako základní formu cílevědomého a komplexního působení, jehož 

cílem je připravit odsouzeného na soběstačný život v souladu se zákonem po propuštění 

z výkonu trestu. Součástí působení na odsouzeného jsou rovněž metody a formy práce 

zaměřené na oblast řešení důsledků a dopadů trestné činnosti na poškozeného. Program 

není vytvářen v případech, kdy odsouzený má vykonat trest nebo jeho zbytek ve výměře 

ne delší než 3 měsíce. 

Program zacházení lze definovat jako „systém pracovních, vzdělávacích, 

speciálně výchovných a zájmových aktivit unikátně vytvořený pro každého jedince při 

jeho nástupu do VTOS“.62 [34] Tento program zahrnuje pracovní, vzdělávací, 

speciálně výchovné a zájmové aktivity. 63 [35] 

Nejméně tři měsíce před ukončením trestu se aktualizuje u odsouzených, kteří 

nejsou zařazeni do Výstupního oddělení věznice, program zacházení tak, aby si jedinec 

vytvořil podmínky pro samostatný život po propuštění −  schvaluje jej ředitel věznice 

příp. jeho zástupce64 (čl. 4 odst. 5 Metodický list ředitele odboru výkonu vazby a 

trestu č. 9, kterým se upravuje obsah a způsob vedení osobní karty obviněných a 

odsouzených). [36] 

Účinnost diferencovaného zacházení závisí na komplexnosti programů a jejich 

přiměřenosti základním problémům vězeňské populace a též na adekvátnosti 

klasifikace skupiny VTOS. Účinnost služeb závisí významnou měrou také na motivaci 

odsouzených k jejich využití. 

Základní přístup k odsouzeným je diferencovaný, komplexní, zaměřený na 

celou osobnost, totální, tj. probíhající 24 hodin denně za účasti všeho personálu. 

Všechny programy zacházení65 musí být, jak již bylo zmíněno, v souladu 

se zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

                                                 

 

 

 
62 Kolektiv autorů. Koncepce rozvoje vězeňství v ČR /Obnovené vydání/. Příloha časopisu České vězeňství 

č. 1/1998. Druhé nezměněné vydání – text publikovaný poprvé v Bulletinu studijní a výzkumné 

skupiny č. 3/1991 [34] 
63 http://www.vscr.cz/veznice-pardubice-89/o-nas-1611/vykon-vezenstvi-746/specializovane-

resocializacni-programy [35] 
64Viz Metodický list ředitele odboru výkonu vazby a trestu č. 9, kterým se upravuje obsah a způsob 

vedení osobní karty obviněných a odsouzených čl. 4 odst. 5. [36] 
65 V minulosti často nazývané „resocializační programy“. 
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souvisejících zákonů,66 [32] vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., 

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a zákonem ČNR č. 555/1992 Sb., 

o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky67[31] 

Další upřesnění jednotlivých standardizovaných programů jsou stanovena ve 

sbírkách nařízení GŘ VS ČR, sbírkách pokynů ředitele odboru výkonu vazby a trestu a 

také v metodických listech ředitele odboru výkonu vazby a trestu, které vydává 

Generální ředitelství VS ČR. Je zřejmé, že VTOS řeší až důsledky kriminality a odvíjí 

se od vyhodnocení její nebezpečnosti nezávislým soudem, ale neřeší její příčiny. 

Pozitivní myšlení, životní optimismus a víra ve své vlastní schopnosti významnou 

měrou podněcuje ochotu spolupracovat s odborníky ve VTOS na svém vlastním 

„přeprogramování“, které tvoří cíl všech programů zacházení a je páteří moderní 

evropské vězeňské filosofie pro oblast VTOS a zacházení s odsouzenými. Účinnost 

této snahy o změnu životních postojů závisí, zejména na motivaci každého jedince, ale 

klade vysoké nároky na odbornost a trpělivost všech zúčastněných ze strany 

pracovníků věznice. Základní přístup k jedincům ve VTOS by měl být primárně 

zaměřen na jeho osobnost a snahu odbourat diskrepance s obecnou pozitivní 

společenskou morálkou.  

Základem programu zacházení je snaha o resocializaci odsouzeného jedince, 

neboť je pravdou, že převážná většina osob ve VTOS se vrátí zpět do společnosti 

s tím, že úspěšnost jejich reintegrace68 [37] do značné míry, kromě vlastní snahy 

odsouzeného, závisí na kvalitě programů zacházení a jejich naplňování. Program 

zacházení s odsouzenými má nejen zákonnou oporu, ale je nedělitelnou částí nástupní 

procedury jedince do VTOS a provází jej v kontinuálně modifikované formě po celou 

dobu pobytu ve věznici. Tato povinnost je součástí praxe při sestavování jednotlivých 

programů zacházení s odsouzenými jedinci.  

Při standardním VTOS je v programu zacházení kladen zásadní důraz zejména na 

pracovní aktivity odsouzených spolu s dalšími výchovnými, vzdělávacími a zájmovými 

                                                 

 

 

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

ze dne 30. 6. 1999, platný od 3. 8. 1999 s účinností od 1. 1. 2000. [32] 
67 Tento stanoví vězeňské službě, kromě jiného, s  pomocí programů zacházení působit na osoby ve 

výkonu trestu odnětí svobody, vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění (§ 2 

odst. 1 písm. d) a také vytvářet podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu 

vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody (§ 2 odst. 1 písm. g). 
68 SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie, II. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-

80-7372-3 [37] 
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aktivitami. Jeho cílem je komplexní působení na odsouzeného k dosažení účelu výkonu 

trestu, zejména změny jeho životních postojů a integrace do běžného občanského 

života, již s minimalizací pravděpodobnosti páchání trestné činnosti69.[38] Základní 

přístup k osobám ve VTOS je individualizovaný a současně komplexní, zaměřený na 

celou osobnost i probíhající 24 hodin denně za účasti všeho personálu. Účinnost 

programů zacházení závisí na tvorbě programů, přiměřenosti základním problémům 

osob ve VTOS a též na vhodné klasifikaci odsouzeného. Větší část účinnosti závisí na 

motivaci jednotlivců pro jejich využívání. 

Hlavní částí programů zacházení jsou pracovní aktivity, ty pomáhají k 

resocializaci odsouzených a zároveň přispívají k provozu věznic. Ale jedinci netrpící 

touhou po pracovní aktivitě ve VTOS mohou být zařazeni povinně do pracovního 

procesu, s přihlédnutím k jejich somatickým a psychickým schopnostem (po 

předchozím posudku lékaře).70 Metodika organizace práce je v rámci možností VTOS 

zaměřena co nejvíce na tvorbu pracovních návyků u těch jedinců, kteří si je doposud 

nemají a současně uchování pracovních návyků u osob, kteří již před výkonem trestu 

normálně pracovali. Důležitým předpokladem je vědomí užitečnosti a dobré řízení, pak 

                                                 

 

 

 
69 HENDRYCH, I. Specifické vzdělávání personálu ve Vězeňské službě ČR. In e-PEDAGOGIUM 

III/2011. Nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na 

pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiku oborů. UP Olomouc. 

Pedagogická fakulta. ISSN 1213- 7758. [38] 
70 I při VTOS se pracovní podmínky jsou stanoveny Zákoníkem práce, mzdy se řídí platnými 

normami. Zákon o VTOS nehovoří o mzdě za práci, ale o pracovní odměně (viz § 33, odst. 1, z. č. 

169/1999 Sb.). Z tohoto důvodu, že se nejedná o pracovněprávní vztah mezi odsouzeným a organizací, 

dále kromě jiného znamená, že nemá např. nárok na dovolenou, proplácení prostojů zaviněných 

zaměstnavatelem atd. Odsouzenému přísluší odměna podle vykonané práce a pouze za vykonanou práci. 

Vláda stanovuje nařízením č. 365/1999 Sb. výši této odměny a podmínky jejího poskytování. Pracovní 

odměna odsouzeného se pro účely srážek daní a pojistného na sociální zabezpečení nebo zdravotní 

pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti, dle z. č. 169/1999 Sb., § 33, odst. 2. Pracovní odměna 

odsouzeného zařazeného do zaměstnání je souhrnem základní složky odměny, odměny za práci přesčas, 

příplatků a ohodnocení pracovního výkonu. Výši odměny stanoví odsouzenému věznice v závislosti na 

množství a kvalitě odvedené práce. Odměna je splatná pozadu za měsíční období, a to nejpozději 

v následujícím kalendářním měsíci. Plátcem odměny je věznice, což znamená, že zaměstnavatel věznici 

refunduje mzdy, ale proplácí je věznice (dle § 30, odst.3, z. č. 169/1999 Sb.). Zaměstnavatel zaplatí 

věznici hrubou mzdu a sociální a zdravotní pojištění. Věznice to však sama odvede a následně rozpočítá 

pracovní odměnu. Podle druhu vykonávané práce přísluší odsouzenému základní složka odměny: a) v I. 

skupině, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace, činí odměna částku 4 500 

Kč, b) ve II. skupině, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vyučení v oboru nebo jiná odborná 

kvalifikace, činí částku o polovinu vyšší než v I. skupině, c) ve III. skupině, jedná-li se o samostatný 

výkon zvláště náročných a specializovaných prací vyžadujících zpravidla vyšší než úplné střední vzdělání 

nebo vyšší než úplné střední odborné vzdělání. Činí částku ve výši dvojnásobku základní složky odměny 

v I. Skupině. Jestliže je jiná délka stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin, výše základní složky 

odměny se úměrně upraví podle délky týdenní pracovní doby. Odsouzenému, který neodpracuje v měsíci 

všechny pracovní směny, přísluší základní složka odměny ve výši odpovídající odpracované době. 
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tato činnost rozvíjí pracovní návyky a posiluje budování pozitivních vlastnosti 

osobnosti. Navíc je-li tato práce vykonávána v relativně dobrých podmínkách a ještě 

navíc přiměřeně odměňovaná, nelze vyloučit vytvoření pozitivního vztahu 

odsouzeného k práci jako takové. Nezanedbatelným přínosem je i ekonomická stránka – 

jedinci ve VTOS ze svých výdělků hradí náklady výkonu trestu, příp. i dluhy, výživné 

pro děti apod. Práce ve vězení zůstává stále výrazným prvkem výchovy méně 

kriminálně narušených osob i přes obtíže, které se v této souvislosti objevují v mnoha 

zařízeních, a přes sociální problém vyplývající z trvalé a v současnosti relativně stále 

ještě vysoké nezaměstnanosti. Dalšími pracovními aktivitami programu zacházení jsou i 

pracovní činnosti nutné k dennímu provozu věznice, zejména pomocné a úklidové 

práce, které jsou také součástí pracovní terapie, vedené zaměstnanci Vězeňské služby se 

stanoveným odborným vzděláním.  

Již od 19. století má vzdělávání a gramotnost, zásadní význam pro nápravu vězňů. 

Proto i v současnosti v každém vězeňském zařízení je připraven vzdělávací program 

umožňující všem vězňům věnovat se výchovně vzdělávacím činnostem podle jejich 

zájmu a potřeby. Cílem vzdělávacích programů je zvyšovat pravděpodobnost 

odsouzených na novou integraci do společnosti, zvýšit jejich morálku a chování. Navíc 

řada z nich nemá dokončené základní vzdělání nebo prošli speciálními školami.71 Je 

velmi zajímavé, že řada průzkumů přináší zajímavý poznatek, že samotné vzdělávání ve 

všeobecných předmětech má minimální nápravně výchovný efekt. Mnohem lépe se 

osvědčuje vzdělávání v pracovních oborech, příp. možnost rekvalifikace či kvalifikace v 

řemeslech, či administrativních a technických profesích. Pozitivem je, že v současné 

době v případě nedokončeného vzdělání kvůli propuštění z VTOS např. v učebním 

oboru může jedinec toto vzdělání dokončit i na svobodě na stejném učilišti, samozřejmě 

má-li sám zájem. Vzdělávání je v současné době adekvátní normálnímu zaměstnání a 

může tedy probíhat v řádné pracovní době. Vzdělávání zajišťují vzdělávací střediska 

věznic72 [39], probíhají pod záštitou Středního odborného učiliště Vězeňské služby 

České republiky, které bylo Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR s 

účinností od 20. 6. 1996 začleněno do školskému systému ČR s právem vydávat 

celostátně platná vysvědčení a výuční listy. Toto Střední odborné učiliště sídlí v Praze 4 

                                                 

 

 

 
71 V současnosti počet negramotných spíše stagnuje, případně alespoň umí počítat apod. 
72 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana (kriminologický pohled na terciální prevenci). 1. vydání.   

Praha: Policejní akademie ČR, Katedra kriminologie 2005, ISBN 80-7251-207-2, s. 88. [39] 
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a disponuje odloučenými pracovišti – školskými vzdělávacími středisky v celé řadě 

věznic, včetně Plzeňské věznice. Tato škola připravuje osoby ve výkonu vazby nebo 

VTOS pro profese zejména v učebních a studijních oborech strojírenská výroba, 

zámečník, obrábění kovů, elektrotechnická výroba, zpracování dřeva, malířské a 

natěračské práce, stavební výroba nebo zedník − zejména ve formě denního studia. Dále 

pořádá kurzy k doplnění základního vzdělání a rozšíření kvalifikace, přičemž všechny 

obory i kurzy jsou řádně akreditovány.73  

V individuálních případech je umožňováno i ostatní středoškolské74 nebo i 

vysokoškolské studium.75 Tato možnost souvisí jednak s délkou výkonu trestu76 a v 

závislosti na osobnostních dispozicích jedince i na možnostech dané věznice. Je nutno 

připomenout i zde nezbytnost spolupráce všech zúčastněných, zejména speciálního 

pedagoga, příp. i psychologa před poskytnutím takovéto značně výjimečné příležitosti.  

Další vzdělávání také zajišťují přímo odborní zaměstnanci vězeňské služby 

(speciální pedagogové, sociální pracovníci) oddělení výkonu trestu. Vzdělávání 

zejména mladých odsouzených a poprvé vězněných osob je vnímáno vesměs výrazně 

pozitivně. Získání nových znalostí a zejména praktických zkušeností kontinuálně 

zvyšuje kvalifikaci osob ve VTOS a rozšiřuje jejich možnosti po svém propuštění z 

VTOS snáze získat adekvátní uplatnění na současném trhu práce. 

Součástí programů zacházení jsou speciální výchovné aktivity jako např. 

individuální a skupinová pedagogická a psychologická terapeutická působení na 

odsouzené vedená odborníky věznice (pedagogy, psychology, terapeuty) zaměřená na 

sociálně právní poradenství77. Jako příklad lze uvést program pro před nástupem VTOS 

nezaměstnané poskytující návod jak najít práci nebo speciální terapeutické programy, 

jako jsou např. psychoterapie, arteterapie, trénink zvládání vlastní agresivity. Nově jsou 

zaváděny tzv. standardizované programy ve výkonu trestu odnětí svobody.  

Nedílnou součástí programů zacházení jsou zájmové aktivity, které obsahují 

nejrůznější formy individuální a skupinové zájmové činnosti připravované a řízené 

                                                 

 

 

 
73 Viz Příloha č. 3, která obsahuje všechny v současné době akreditované výchovné programy 
74 Například středoškolské vzdělání ukončené maturitou mají v současnosti možnost absolvovat jedinci ve 

věznicích Praha – Ruzyně, Hradec Králové a Ostrava. 
75 Možnost vysokoškolského vzdělání pro odsouzené poskytuje Ekonomicko-správní fakulta 

Masarykovy univerzity v Brně a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy. 
76 Délka VTOS často nedosahuje celou dobu, která je potřeba pro absolvování celého studia, ačkoli 

školy umožňují dokončit započaté studium i po propuštění z výkonu trestu. 
77 viz § 36 odst. 5 řádu VTOS 
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zaměstnanci, vždy s konkrétním odborným vzděláním78 s cílem vyplnit volný čas 

odsouzených jedinců pro ně vhodnými a současně přínosnými aktivitami. Smyslem 

volnočasových programů je naučit jedince ve VTOS využívat mimopracovní čas 

aktivně a pokusit indoktrinovat jedince tak, aby po propuštění z VTOS změnil svůj 

životní styl. Současně jedinci ve VTOS vyplní mimopracovní čas činností podvědomě 

zaměřenou na pozitivní rozvoj jejich osobnosti, zlepšení fyzické a psychické kondice i na 

účelné „přeprogramování“ dosavadních škodlivých nebo společensky nepřijatelných 

kulturních návyků a potřeb79. [40] Tyto aktivity se mohou lišit podle možností 

jednotlivých věznic. Není snadné v průběhu VTOS vytvářet vzorce chování po 

propuštění z výkonu trestu. Zde je na místě ocenit práci jak penologických 

výzkumníků, tak i vězeňských praktiků. 

Součástí programů zacházení jsou i další zdánlivě méně důležité aktivity. Lze 

mezi ně zařadit, zejména způsob návštěv a kontaktů jedince ve VTOS s rodinou (např., 

písemný styk, telefonní komunikace, návštěvy v jistém soukromí apod.).80[40] Stejně 

tak zařazení vybraných osob do tzv. výstupních oddělení věznic (zpravidla šest měsíců 

před skončením VTOS), s cílem připravit tyto osoby na život po propuštění z výkonu 

trestu, tj. konkrétní příprava pro samostatný život na svobodě a mají ryze praktický 

charakter a zejména pomáhají řešit problémy zaměstnání a bydlení.81 [41] Důležitost u 

střednědobých a dlouhodobých trestů je zcela nesporná, již jen kvůli poměrně 

turbulentnímu vývoji vnějšího prostředí.82[42] 

 

  

                                                 

 

 

 
78 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana (kriminologický pohled na terciární prevenci). Policejní 

akademie ČR, Katedra kriminologie 2005, ISBN 80-7251-207-2, s. 88 [39] 
79 MEZNÍK J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita 

1995. ISBN 80-210-1248-X [40] 
80 MEZNÍK J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita 

1995. ISBN  80-210-1248-X [40] 
81 http://www.vscr.cz/veznice-strar-pod-ralskem-92/o-nas-1626/vykon-vezenstvi-924/vykon-trestu-

936/vystupni-oddeleni-veznice-straz-pod-ralskem-6565 [41] 
82 Příprava odsouzených na propuštění http://www.vscr.cz/veznice-rapotice-52/o-nas-1621/vykon-

vezenstvi-1155 [42] 
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3 Shrnutí teoretické části 

 

Podle současné definice „penologické pojetí recidivy eviduje pachatele, kteří byli 

již dříve vězněni“. Četnost a vývoj recidivy slouží jako kritérium hodnocení účinnosti 

VTOS. Prostředkem k dosažení účelu VTOS, tedy k ochraně společnosti zamezením 

potenciálnímu pachateli v dalším páchání trestné činnosti jak ve VTOS, tak po jeho 

propuštění ze VTOS jsou programy zacházení s odsouzenými. Recidiva českých 

pachatelů se v posledních 20 letech snížila velmi málo, ke konci roku 2012 (aktuálnější 

čísla nejsou zatím k dispozici) činila 64,3 %. Anglosaské země uvádějí ve stejném 

období jen nepatrně nižší míru recidivy cca 60 %. 83[43] 

Z pohledu dopadu trestné činnosti na populaci, výše škod i dalších výdajů jsou 

recidivisté skupinou se  značným dopadem. I malá zlepšení v oblasti snížení recidivy 

povedou k posílení ochrany společnosti, snížení hmotných, osobních ztrát i emočních 

škod obětí i k úsporám ve výdajích ČR. S ohledem na snižování rizika recidivy je 

zaměřen do zákona o VTOS dnem 1. 1. 2014 nově vloženo ustanovení § 1 odst. 2 cit.: 

„Účelem výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) je prostředky stanovenými 

tímto zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého 

kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, 

chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné 

činnosti.“ Existuje zde relevantní předpoklad, že ke snížení recidivy v následujícím 

období výrazněji než dosud přispějí realizované standardizované programy zacházení 

s odsouzenými a specializované programy přípravy odsouzených na propuštění 

z VTOS. 

Z výše uvedených důvodů bylo vydáno „Nařízení generálního ředitele Vězeňské 

služby České republiky, kterým se stanoví pravidla pro tvorbu a realizaci 

standardizovaných programů ve výkonu trestu odnětí svobody“, které vyšlo 19. července 

2011 jako NGŘ č. 35/2011 a vstoupilo v účinnost dne 2. 8. 2011. Od té doby do něj byly 

formou novelizace přidávány přílohy nově zaváděných standardizovaných programů, 

naposledy v lednu 2013 [44] 

                                                 

 

 

 

83Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality. Únor 2014  Dostupné z 

http://www.mvcr.cz/clanek/tiskova-zprava-ze-zasedani-republikoveho-vyboru-pro-prevenci-

kriminality-702316.aspx [43] 
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NGŘ stanovuje základní pravidla pro již existující i nově zaváděné 

standardizované programy tak, aby odpovídaly koncepci stanovené vedením Vězeňské 

služby a aby vznikaly promyšleně, byly skutečně cíleny na konkrétní skupiny 

odsouzených, byly efektivní a vzájemně propojené a koordinované. 

Tabulka č. 1/3 Přehled standardizovaných programů zacházení84 

Název programu Cílová skupina Rok standardizace 

3Z multirecidivisté 2011 

GREPP 1 pachatelé sexuálního násilí na dětech 2011 

GREPP 2 pachatelé sexuálního násilí na dětech 2012 

TP 21 JUNIOR mladiství 2011 

PARDON pachatelé dopravních nehod 2012 

TP KEMP pachatelé násilí 2013 

  

Při poskytování náročných programů zacházení v ČR se často vyskytují 

dva mezní případy při výběru odsouzených, kteří se jich mají zúčastnit. V prvním 

případě jsou někteří odsouzení vybíráni podle schopnosti zúčastnit se aktivně 

vybraných aktivit a podle schopnosti přizpůsobit se podmínkám vězeňského 

prostředí.85 V  druhém případě naopak nejsou odsouzení vybráni s ohledem na 

rizika jejich chování v průběhu výkonu trestu a případné recidivy trestného jednání 

po výkonu trestu a také z ohledu na jejich trvající asociální postoje. 

Je zřejmé, že tyto programy v současné době pokrývají převážnou část množiny 

trestných činů i jejich možných recidiv. Z hlediska hodnocení jejich účinnosti je zatím 

stále ještě málo statisticky relevantních dat.   

Dále je nutno poznamenat, že vězeňství v okolních zemích i když nám kulturně 

blízkých má vždy svá specifika a nelze tedy „mechanicky“ přebírat jejich zkušenosti, 

ale se spíše snažit je tvůrčím a kritickým přístupem využívat pro zlepšení v našich 

reálných podmínkách.   

Celá teoretická část byla zpracována s cílem shrnout poznatky z celého průběhu 

dějin soudnictví i vězeňství s tím, že pouze tak lze posoudit jeho současný stav. 

                                                 

 

 

 
84 Podrobněji o standardizovaných programech zacházení viz příloha č. 3 této práce. Tyto programy jsou 

posléze vždy individualizovány. 
85 Tato skutečnost plyne z nutnosti aktivní účasti odsouzených v rámci programů zacházení a 

ze zejména z potřeby souhlasu odsouzeného se zařazením do programu zacházení. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1 Empirické šetření  

Druhou částí této práce bylo praktické provedení empirického šetření v souboru 

odsouzených ve VTOS od věku 26 let výše. Ve věkové kategorii nad 26 je předpoklad 

vyšší recidivy i větší délky trestů. Toto empirické šetření byl proveden pomocí 

dotazníků uvedených v přílohách č. 1 a č. 2. této práce. [45, 46] První dotazník je 

zaměřen na minulou i současnou sociální situaci ve vztahu ke vzdělávání. Druhý 

dotazník je zaměřen přímo na zjištění vztahu účastníků šetření ke vzdělávacím 

aktivitám a jejich dopadu do života odsouzených. Dotazníky autoři vypracovali pro 

interní potřeby věznice Plzeň a byly již vícekrát využity s kladným výsledkem i 

z pohledu porozumění jejich požadavků respondenty. Výsledky publikované v této práci 

jsou z empirického šetření povoleného vedením věznice a určeného primárně pro 

potřeby autora práce a sekundárně pro vedení věznice. Průzkum pochází ze srpna 2015. 

1.1 Výsledky šetření − dotazník č. 1  

První dotazník [45] byl koncepčně zaměřen na zjištění základních informací ze 

sociální oblasti. Pouze jedna z otázek byla vztažena na postoj odsouzených ve VTOS 

k vlastnímu vzdělávání. Do respondentního šetření bylo zařazeno 50 osob ve věkové 

kategorii 26 let a více. 

 

Tabulka 1: Otázka č. 1 Věkové složení souboru respondentů 

 

 Věkové složení souboru v letech Četnost výskytu v % 

26 ÷ 31 4 

31 ÷ 40 63 

41÷ 50 31 

51÷ 60 0 

61÷ 70 2 

 

  

Jistě stojí za zmínku věkové rozložení odsouzených ve VTOS. Maximum 

zkoumaného souboru tvoří věková skupina mezi 31 ÷ 40 lety, oproti ní je přibližně 

poloviční skupina 41 ÷ 50 let. Zjištění, že maximum, tj. 94 % odsouzených tvoří 

skupina ve věkovém rozmezí 31 ÷ 50 let, tedy lidé na vrcholu nejen osobního, ale i 

pracovního života, není příliš příznivé. 



 

  

 

 

 
 

Obrázek 1: Věkové složení souboru respondentů 

 

Tabulka 2: Otázka č. 2 Dosažené vzdělání 

 

Dosažené vzdělání* v % 

základní 49 

vyučen 51 

maturita 0 

vyšší 0 

*dosažené vzdělání době výzkumu 

 

 
 

Obrázek 2: Dosažené vzdělání  

 

Je zřejmé, že v souboru 50 respondentů je vyrovnaný počet jedinců se základním 

vzděláním a vyučených. Vzdělanostní úroveň vězeňské populace je výrazně nižší než 

vzdělanostní úroveň ve společnosti. Obecná teorie, že čím menší úroveň vzdělání, tím větší 
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riziko kriminality je platná. Vzdělanostní úroveň souboru odpovídá vzdělanostní úrovni 

vězeňské populace. Většina odsouzených nejen že nemá dosažené formální vzdělání, byť na 

nejnižší úrovni nižšího středního, ale zpravidla nemá ani žádné další schopnosti a znalosti, 

které by byly uplatnitelné na trhu práce. Řada odsouzených vyrůstala v rodinách a 

v sociálních skupinách, kde je hodnota vzdělání na spodním žebříčku hodnot, jejich rodinní 

příslušníci často nikdy nepracovali. 

 

Tabulka 3: Otázka č. 3 Zaměstnání před nástupem trestu 

 

Zaměstnání před nástupem trestu v % 

žádné (registrace na Úřadu práce) 29 

Příležitostné (brigády a podobně) 39 

stálé (déle než 1/2 roku před nástupem) 24 

stálé 8 

 

 
 

Obrázek 3: Zaměstnání před nástupem trestu 

 

Z výsledků odpovědí jednoznačně vyplývá, že získání a udržení stálého pracovního 

poměru je nezbytnou podmínkou pro omezení recidivy, byť ne jedinou. Důvody nezískání a 

zejména neudržení stálého pracovního poměru však mohou být různé (např. nulová 

kvalifikace, osobnostní předpoklady, sociální situace atd.) a konkretizace nebyla součástí 

otázky. V souboru respondentů převažují nezaměstnaní a jedinci s příležitostnou práci celkem 

(68 %). Stálé zaměstnání (déle než půl roku před nástupem trestu) mělo pouze 8 % jedinců   

 

Tabulka 4: Otázka č. 4 Trestná činnost 

 

Trestná činnost v % 

nedbalostní 0 

majetková 22 

násilná 22 

jiná 56 

žádné (Úřad 
práce)
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podobně)
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Obrázek 4: Trestná činnost jedinců v souboru 

 

K podrobenějšímu rozboru trestné činnosti by bylo nutné jemnější dělené dle druhů činnosti. 

Ovšem toto dělení by bylo možné pouze v neanonymním režimu, ale současně by autentizací 

dotazníků došlo ke snížení pravdivosti získaných dat. Nahlížení do spisů v tomto případě 

nepřichází v úvahu. Většina odsouzených je odsouzena za více paragrafů trestního zákoníku. 

Často mají uložené tresty souhrnné nebo úhrnné, kdy se druhy trestné činnosti prolínají 

(krádež, loupež, maření, drogová trestná činnost aj.) 

 

Tabulka 7: Otázka č. 7 Zájem o pracovní zařazení 

 

Zájem o pracovní zařazení v % 

mám zájem 63 

jsem zařazen 2 

nemám zájem 8 

nevím 27 

 
Obrázek 7: Zájem o pracovní zařazení 

 

Zájem o pracovní zařazení je relativně velký oproti skutečně pracovně zařazeným 

jedincům. Jedním z důvodů je v některých případech nedostatek pracovních míst ve věznici, 

někdy posudek lékaře, v některých případech i nezařaditelnost odsouzeného z důvodů jeho 

nedbalos
tní 0 %

majetková
22%

násilná
22%

jiná
56%

mám 
zájem
63%

jsem zařazen
2%

nemám zájem
8%

nevím 27%



50 

 

osobnostních charakteristik. Relativně malé procento o práci nemá zájem (8 %), zde je 

resocializace poměrně problematická a často se jedná o rezignující jedince s vyšší recidivou. 

Skupina s odpovědí „nevím“ je do jisté míry ještě nadějná. 

 

Tabulka 8: Otázka č. 8 Skupina vnitřní diferenciace 

 

Skupina vnitřní diferenciace v % 

1. skupina 31 

2. skupina 69 

3. skupina 0 

 

 

 
Obrázek 8: Skupina vnitřní diferenciace 

 

V tomto souboru respondentů je 69% převaha jedinců zařazených do skupiny s dozorem.  

 

Tabulka 9: Otázka č. 9 Zájem o zvýšení kvalifikace 

 

Zájem o zvýšení kvalifikace  v % 

ano 27 

nevím 0 

vzdělávám se 71 

ne 2 

 

 
Obrázek 9: Zájem o zvýšení kvalifikace 
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Vzhledem k věkové skupině (26 let +) je vysoký počet jedinců, kteří se vzdělávají (66 %).  

 

Tabulka 10: Otázka č. 10 Rodinný stav 

 

Rodinný stav v % 

svobodný 23 

rozvedený 14 

ženatý /družka 63 

vdovec 0 

 

 
 

Obrázek 10: Rodinný stav 

 

Rodinný stav dopovídá věkovému složení souboru a kopíruje stav většinové populace. 

 

Tabulka 11: Otázka č. 11 Kontakt s blízkými osobami udržuji 

 

Kontakt s blízkými osobami udržuji v % 

pokud možno často 29 

pravidelně 39 

nepravidelně 22 

neudržuji 10 

 

 
Obrázek 11: Kontakt s blízkými osobami udržuji 
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Vazba na příbuzné a blízké je tomto souboru poměrně silná mimořádný zájem o 

kontakty projevilo celkem 68 % respondentů, naopak 10 % neudržuje tyto kontakty vůbec, 

což můžeme z výchovného hlediska hodnotit jako nevýhodu, většinou pro ztrátu motivace ke 

změně chování. 

1.2 Výsledky průzkumu − dotazník č. 2 

První část dotazníku [46] byla koncepčně zaměřen na zjištění informací z oblasti 

vzdělávání zacházení. Tento další dotazník s názvem „Anonymní dotazník č. 2 Možnosti 

vzdělávání a Váš zájem o jejich využití (Určeno pro respondenty od věku 26 let výše)“ byl 

formálně rozdělen do dvou částí, do jisté míry i proto, aby byla možná i určitá míra 

komparace mezi odpověďmi na některé otázky. Celkově dotazník obsahoval dva bloky 

otázek, tj. 8 + 19 zaměřených nejen do vzdělanostní oblasti, ale i do vztahů k programu 

zacházení a vztahů osobnostních a rodinných. Do respondentního průzkumu bylo zařazeno 50 

osob ve věkové kategorii 26 let a více. 

 

První blok otázek 

 
Tabulka 1-1: Otázka č. 1 Chci mít vyšší vzdělání 

 

Chci mít vyšší vzdělání v % 

Vůbec 3 
Velmi málo 6 
Středně  26 
Většinově 22 
Byl rozhodující 43 

 

 
Obrázek 1-1: Chci mít vyšší vzdělání 

 

Vůle mít vyšší vzdělání byla rozhodující pro celkově 65 % respondentů, naopak pro 9 

% respondentů by vůbec nebo jen málo důležitá.  
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Tabulka 1-2: Otázka č. 2 Chci poznat něco nového 

 

 v % 

Vůbec 12 
Velmi málo 1 
Středně  18 
Většinově 31 
Byl rozhodující 38 

 

 
 

Obrázek 1-2: Chci poznat něco nového 

 

 

Ve zkoumaném souboru tvrdí 69 %, že se vzdělává z důvodů, že chce poznat něco 

nového. Do jisté míry to lze zdůvodnit i monotónností života ve VTOS. Celkově 13 % po 

ničem novém z oblasti vzdělávání netouží.   

 
 

 

Tabulka 1-3: Otázka č. 3 Snadnější uplatnění na trhu práce 

 

Snadnější uplatnění na trhu práce v % 

Vůbec 7 

Velmi málo 4 

Středně  24 

Většinově 19 

Byl rozhodující 46 
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Obrázek 1-3: Snadnější uplatnění na trhu práce 

 

Vzdělání pro snadnější uplatnění na trhu práce je ve zkoumaném souboru relativně 

vysoce ceněno – celkem 65 % a pro řádu respondentů je spíše rozhodující pro jejich 

budoucnost. Zvýšení kvalifikace považují respondenti za zcela podstatné pro další život, kdy 

si uvědomují, že získání alespoň nějaké kvalifikace je předpokladem možného uplatnění 

v budoucnosti, byť nebudou pracovat v konkrétně vystudovaném oboru. 

 
Tabulka 1-4: Otázka č. 4 Přání blízkých osob 

 

Přání blízkých osob v % 

Vůbec 32 

Velmi málo 6 

Středně  23 

Většinově 15 

Byl rozhodující 24 

 

 
Obrázek: 1-4: Přání blízkých osob 

 

Pro 62 % respondentů bylo přání blízkých osob na škále středně – byl rozhodující. 

Uvedené zjištění s ohledem na věk respondentů vypovídá o relativně velkém vlivu 

bezprostředního okolí na jejich jednání, kdy již tato odpověď by vydala na samotný výzkum. 

Lze zde presumovat, což mám podloženo rozhovory s řadou odsouzených, že právě ve vyšším 
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věku (30 – 50 let) nechtějí odsouzení buď před vlastními potomky, které se snaží vést k učení 

a slušnému životu, byť jim nejsou příkladem, připadat jako „hlupáci“ nebo se snaží svému 

rodinnému a sociálnímu okolí prokázat, že chtějí žít „jinak“. Pochopitelně úmysl 

prezentovaný ve věznici je často v rozporu s realitou po propuštění z VTOS. 

 

Tabulka 1-5: Otázka č. 5 Nuda ve standartním VTOS 

 

Nuda ve standartním VTOS v % 

Vůbec 24 
Velmi málo 12 
Středně  21 
Většinově 22 
Byl rozhodující 21 

 

 

 
 

Obrázek 1-5: Nuda ve standartním VTOS  

 

Nuda ve standardním režimu VTOS rozhodující celkem pouze v 43 % a vůbec ne pro 

celkem 36 %. Zde je skóre téměř vyrovnané a podrobnější vysvětlení by vyžadovalo přístup 

do spisů odsouzených, což v případě anonymního výzkumu lze realizovat obtížně. 

 
Tabulka 1-6: Otázka č. 6 Přídavky 

 

Přídavky v % 

Vůbec 35 
Velmi málo 12 
Středně  21 
Většinově 10 
Byl rozhodující 22 
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Obrázek 1-6: Přídavky 

Otázka přídavků je v tomto zkoumaném souboru u celkem 47 % nedůležitá, u 32 % relativně 

rozhodující a 21 % středně důležitá. Lze přídavky označit za poměrně důležitý faktor. 

Tabulka 1-7: Otázka č. 7 Lepší ubytování 

 

Lepší ubytování v % 

Vůbec 37 
Velmi málo 10 
Středně  19 
Většinově 16 
Byl rozhodující 18 

 
Obrázek 1-7: Lepší ubytování 

 

Obdobně jako u předešlé otázky je zde procentní skóre relativně vyrovnané, mezi 

oběma extrémy je rozdíl relativně malý, ale jako důležitý prvek lepší ubytování označit nelze, 

jedině snad u odsouzených s významně delšími tresty. 

 
Tabulka 1-8: Otázka č. 8 Širší nabídka aktivit programu zacházení 

 

Širší nabídka aktivit programu zacházení v % 

Vůbec 24 
Velmi málo 6 
Středně  34 
Většinově 12 
Byl rozhodující 24 
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Obrázek 1-8: Širší nabídka aktivit programu zacházení  

 

Názory na širší nabídku aktivit programů zacházení jsou skupinové velice vyrovnané a i 

v rozhodujících bodech jsou poměrně vyrovnané a je problém je individualizovat.   

 

2. Blok otázek 

 
Tabulka 2-1: Otázka č. 1 Vyhovují Vašim potřebám, zejména po propuštění, vzdělávací nebo 

rekvalifikační programy poskytované v současné době ve Vašem 

zařízení?   

 

Vyhovují Vašim potřebám, zejména po propuštění, vzdělávací nebo 

rekvalifikační programy poskytované v současné době ve Vašem zařízení?   
v % 

Ano  45 

Spíše ano 13 

Nevím 23 

Spíše ne 9 

Ne 10 

 

 
Obrázek 2-1: Vyhovují Vašim potřebám, zejména po propuštění, vzdělávací nebo rekvalifikační 

programy poskytované v současné době ve Vašem zařízení?   
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Tato otázka je poměrně jednoznačná, kladné odpovědi celkově převažují 58 %, 

negativní hodnocení činí celkově pouze 19 %. Jako u většiny otázek je jednou 

z nezanedbatelných odpovědí „nevím“ s 25 %. 

 
Tabulka 2-2: Otázka č. 2 Účastníte se v současné době některého vzdělávacích nebo rekvalifikačních 

programů, nebo o této možnosti uvažujete? 

 

Účastníte se v současné době některého vzdělávacích nebo rekvalifikačních 

programů, nebo o této možnosti uvažujete? 
v % 

Ano  72 

Spíše ano 4 

Nevím 13 

Spíše ne 5 

Ne 6 

 
Obrázek 2-2: Účastníte se v současné době některého vzdělávacích nebo rekvalifikačních programů, nebo o této 

možnosti uvažujete? 

 

 

Účast ve vzdělávacích programech je v tomto souboru poměrně vysoká 72 % a další 4 % o ní 

uvažují. I když je nutno mít na mysli u některých jedinců (zvláště s vysokými tresty) i jistý 

stupeň minimálně podvědomé „touhy“ po doprovodných „hmotných“ požitcích.  

 
 

 

Tabulka 2-3: Otázka č. 3 Dokážete si vybrat z některý z těchto v současné době nabízených 
vzdělávacích nebo rekvalifikačních programů? 

 

Dokážete si vybrat z některý z těchto v současné době nabízených vzdělávacích 

nebo rekvalifikačních programů? 
v % 

Ano  74 

Spíše ano 15 

Nevím 7 

Spíše ne 0 

Ne 4 

 

ano
72%

spíše ano
4%

nevím
13%

spíše ne
4%

ne
7%



59 

 

 
Obrázek 2-3: Dokážete si vybrat z některý z těchto v současné době nabízených vzdělávacích nebo 

rekvalifikačních programů? 

 

Tabulka 2-4: Otázka č. 4 Chtěli byste nějaký další vzdělávací nebo rekvalifikační program do nabídky 

doplnit? Pokud ano, dopište, které programy, příp. které obory → 

 

Chtěli byste nějaký další vzdělávací nebo rekvalifikační program do nabídky 

doplnit? Pokud ano, dopište, které programy, příp. které obory → 
Doplněno  

Svářečský kurs 2 x 
Truhlář  2 x 
Soustružník 1 x 
Práce s PC 1 x 
Ekonomický kurs 1 x 

 

Z odpovědí je zřejmé, že odsouzení reálně zhodnocují potřeby pracovního trhu, jelikož 

obory, které by doplnily do nabídky, jsou obory, jejichž absolventi jsou na pracovním trhu 

žádaní 

 
Tabulka 2-5: Otázka č. 5 Myslíte si, že dokážete získané znalosti nebo dovednosti po propuštění z 

výkonu trestu odnětí svobody využít? 

 

Myslíte si, že dokážete získané znalosti nebo dovednosti po propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody využít? 
v % 

Ano  62 

Spíše ano 21 

Nevím 9 

Spíše ne 4 

Ne 4 

 

 
Obrázek 2-5: Myslíte si, že dokážete získané znalosti nebo dovednosti po propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody využít? 
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Přesvědčení, že zúčastnění jedinci dokáží získané znalosti nebo dovednosti po 

propuštění z VTOS využít je celkově ve zkoumaném souboru poměrně vysoká 62 % „ano“ 21 

% „spíše ano“ proti 4 % „ne a 4 % „spíše ne“. 

 
Tabulka 2-6: Otázka č. 6 Pokud se vzděláváte, máte pocit, že Vám vzdělávací nebo rekvalifikační 

programy přináší skutečné přínosy v oblasti rozšíření Vašeho vzdělání 

nebo pomůže s rekvalifikací? 

 

Pokud se vzděláváte, máte pocit, že Vám vzdělávací nebo rekvalifikační 

programy přináší skutečné přínosy v oblasti rozšíření Vašeho vzdělání nebo 

pomůže s rekvalifikací? 

v % 

Ano  60 

Spíše ano 15 

Nevím 17 

Spíše ne 2 

Ne 6 

 

 
Obrázek 2-6: Pokud se vzděláváte, máte pocit, že Vám vzdělávací nebo rekvalifikační programy přináší skutečné 

přínosy v oblasti rozšíření Vašeho vzdělání nebo pomůže s rekvalifikací? 

 

Z odpovědí je zřejmé, že odsouzení jsou o skutečných přínosech absolvovaného 

vzdělávacího programu přesvědčeni, což koresponduje s předchozí otázkou, kdy si myslí, že 

získané dovednosti a znalosti využijí. 

 
Tabulka 2-7: Otázka č. 7 Dávají Vám vzdělávací nebo rekvalifikační programy nějaký přínos oblasti 

společenského chování nebo společenského postavení? 

 

 v % 

Ano  32 

Spíše ano 23 

Nevím 19 

Spíše ne 13 

Ne 13 

 

ano
60%

spíše ano
15%

nevím
17%
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Obrázek 2-7: Dávají Vám vzdělávací nebo rekvalifikační programy nějaký přínos oblasti společenského 

chování nebo společenského postavení? 
 

Odpovědi na tuto otázku korespondují s otázkou 1-4, kdy určitý sociální tlak na 

absolvování programu odsouzení následně promítají do představ svého společenského 

postavení (uznání dětí, rodiny…). 

 
Tabulka 2-8: Otázka č. 8 Přináší Vám v současné době nabízené zájmové, vzdělávací a pracovní aktivity 

současně i přínosem v oblasti vašich koníčků? 

 

Přináší Vám v současné době nabízené zájmové, vzdělávací a pracovní aktivity 

současně i přínosem v oblasti vašich koníčků? 
v % 

Ano  43 

Spíše ano 17 

Nevím 10 

Spíše ne 15 

Ne 15 

 
Obrázek 2-8: Přináší Vám v současné době nabízené zájmové, vzdělávací a pracovní aktivity současně 

i přínosem v oblasti vašich koníčků? 

 

 

S ohledem na širší nabídku volnočasových aktivit pro odsouzené zařazené do 

vzdělávacího programu je ve větší míře saturována potřeba odsouzených v této oblasti, než u 

odsouzených nezařazených do vzdělávacího programu.  
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Tabulka 2-9: Otázka č. 9  Účastníte se těchto programů jen pro vyplnění volného času v průběhu 

výkonu trestu nebo do nich očekáváte osobní přínos? 

 

Účastníte se těchto programů jen pro vyplnění volného času v průběhu výkonu 

trestu nebo do nich očekáváte osobní přínos? 
v % 

Ano  28 

Spíše ano 36 

Nevím 11 

Spíše ne 12 

Ne 13 

 

 
 

Obrázek 2-9 Účastníte se těchto programů jen pro vyplnění volného času v průběhu výkonu trestu nebo 

do nich očekáváte osobní přínos? 

 

Odpovědi na tuto otázku korespondují s odpovědí na otázku 1-5, jelikož nečinnost 

(nuda) v průběhu VTOS a do určité míry podpora pasivity je jedním z největších problémů 

současného českého vězeňství. 

 

Tabulka 2-10: Otázka č. 10 Věříte, že Vám úspěšně absolvované vzdělávací nebo rekvalifikační 

programy pomohou po Vašem propuštění ke zlepšení Vaší pozice 

na trhu práce? 

 

Věříte, že Vám úspěšně absolvované vzdělávací nebo rekvalifikační programy 

pomohou po Vašem propuštění ke zlepšení Vaší pozice na trhu práce? 
v % 

Ano  40 

Spíše ano 23 

Nevím 15 

Spíše ne 11 

Ne 11 
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Obrázek 2-10: Věříte, že Vám úspěšně absolvované vzdělávací nebo rekvalifikační programy pomohou 

po Vašem propuštění ke zlepšení Vaší pozice na trhu práce? 

 

 

Odpovědi na tuto otázku opět korespondují s tím, jak odsouzení odpovídali na otázku 2-

5 a 2-6, kdy si myslí a mají pocit, že získané dovednosti a znalosti absolvováním 

vzdělávacího programu využijí a pomůžou při uplatnění na trhu práce. U této otázky je ke 

zvážení, zda je skutečně reálné očekávání odsouzených. Realita pracovního trhu a zejména 

některé požadavky zaměstnavatelů jsou pro pracovní uplatnění odsouzených limitující (např. 

požadování výpisu z rejstříku trestů aj.). 

 

Tabulka 2-11: Otázka č. 11 Po propuštění z vazby se vrátíte ke svému původnímu povolání? 

Předpokládáte, že Vám úspěšně absolvované vzdělávací nebo 

rekvalifikační získáváním nových aktuálních znalostí a dovedností při 

návratu do původního zaměstnání? 

 

Po propuštění z vazby se vrátíte ke svému původnímu povolání? Předpokládáte, 

že Vám úspěšně absolvované vzdělávací nebo rekvalifikační získáváním nových 

aktuálních znalostí a dovedností při návratu do původního zaměstnání? 

v % 

Ano  30 

Spíše ano 21 

Nevím 21 

Spíše ne 15 

Ne 13 
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Obrázek 2-11: Po propuštění z vazby se vrátíte ke svému původnímu povolání? Předpokládáte, že Vám úspěšně 

absolvované vzdělávací nebo rekvalifikační získáváním nových aktuálních znalostí a dovedností při návratu do 

původního zaměstnání? 
 

Naděje návratu k původnímu povolání je u respondentů poměrně značná, lze říci, že u  

některých jedinců je i oprávněná (zvláště u kratších trestů nikoliv hospodářské povahy) 

 

 

Tabulka 2-12: Otázka č. 12 Myslíte si, že Vám znalosti získané v těchto vzdělávacích nebo 

rekvalifikačních programech mohou pomoci při návratu do 

občanského života a k získání nového zaměstnání? 

 

Myslíte si, že Vám znalosti získané v těchto vzdělávacích nebo rekvalifikačních 

programech mohou pomoci při návratu do občanského života a k získání 

nového zaměstnání? 

v % 

Ano  45 

Spíše ano 28 

Nevím 12 

Spíše ne 9 

Ne 6 

 

 
Obrázek 2-11: Myslíte si, že Vám znalosti získané v těchto vzdělávacích nebo rekvalifikačních 

programech mohou pomoci při návratu do občanského života a k získání nového zaměstnání? 
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Tabulka 2-13: Otázka č. 13 Pokud jste cizinec, pomůže Vám v dalším životě v rámci ČR výuka 

češtiny? 

 

Pokud jste cizinec, pomůže Vám v dalším životě v rámci ČR výuka 

češtiny? 
v % 

Ano  74 

Spíše ano 6 

Nevím 3 

Spíše ne 4 

Ne 13 

 

 
Obrázek 2-13: Pokud jste cizinec, pomůže Vám v dalším životě v rámci ČR výuka češtiny? 

 

V případě cizinců trvale žijících na území ČR je nutné zmínit, že si velmi dobře 

uvědomují, jak je nutná znalost českého jazyka pro případné uplatnění na trhu práce.  

 

Tabulka 2-14: Otázka č. 14 Mohou Vám pozitivní osobní návyky získané v jednotlivých vzdělávacích 

programech pomoci při návratu k své rodině? 

 

Mohou Vám pozitivní osobní návyky získané v jednotlivých vzdělávacích 

programech pomoci při návratu k své rodině? 
v % 

Ano  38 

Spíše ano 21 

Nevím 13 

Spíše ne 11 

Ne 17 

 
 
Obrázek 2-14: Mohou Vám pozitivní osobní návyky získané v jednotlivých vzdělávacích programech pomoci při 

návratu k své rodině? 
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Tabulka 2-15: Otázka č. 15 Myslíte si, že Váš rodinný život se může pozitivně změnit získaným 

vyšším vzděláním? Např. získáním psychologických poznatků ke 

změně v rodinných vztazích? 

 

Myslíte si, že Váš rodinný život se může pozitivně změnit získaným vyšším 

vzděláním? Např. získáním psychologických poznatků ke změně v rodinných 

vztazích? 

v % 

Ano  32 

Spíše ano 28 

Nevím 17 

Spíše ne 4 

Ne 19 

 

 

 
Obrázek 2-15: Myslíte si, že Váš rodinný život se může pozitivně změnit získaným vyšším vzděláním? Např. 

získáním psychologických poznatků ke změně v rodinných vztazích? 
 

Odpovědi na 2-14, 2-15 potvrzují ten fakt, že pozitivní očekávání odsouzených 

ovlivňuje celou škálu jejich života (trh práce, společenské postavení, rodina), kdy výrazněji 

nerozdělují jednotlivé segmenty. Je diskutabilní, jak jsem již zmínil výše, zda je jejich 

očekávání je ve všech případech zcela reálné. 

 

 

Tabulka 2-16: Otázka č. 16 Domníváte se, že úspěchy při absolvování některého ze vzdělávacích 

programů nebo rekvalifikačních programů (např. získání civilního 

výučního listu apod.) zvýší Vaše osobní sebevědomí i reálné postavení 

ve společnosti? 

 

Domníváte se, že úspěchy při absolvování některého ze vzdělávacích programů 

nebo rekvalifikačních programů (např. získání civilního výučního listu apod.) 

zvýší Vaše osobní sebevědomí i reálné postavení ve společnosti? 

v % 

Ano  36 

Spíše ano 26 

Nevím 15 

Spíše ne 12 

Ne 11 
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Obrázek 2-17: Domníváte se, že úspěchy při absolvování některého ze vzdělávacích programů nebo 

rekvalifikačních programů (např. získání civilního výučního listu apod.) zvýší Vaše osobní 

sebevědomí i reálné postavení ve společnosti? 

 

Oslovení jedinci z 62 % věří, že jejich vzdělání zlepší pohled společnosti na ně i jejich 

sebeúctu. 

Tabulka 2-17: Otázka č. 17  

 

Mohou nabízené výchovné, vzdělávací a preventivní rekvalifikační změnit Vaše 

osobnostní i společenské hodnoty a vztahy? 
v % 

Ano  32 

Spíše ano 13 

Nevím 21 

Spíše ne 11 

Ne 23 

 

 
 

Obrázek 2-18: Mohou nabízené výchovné, vzdělávací a preventivní rekvalifikační změnit Vaše 

osobnostní i společenské hodnoty a vztahy? 

 

Tabulka 2-18: Otázka č. 18 Mohou nabízené výchovné, vzdělávací a preventivní rekvalifikační změnit Vaše 

osobnostní i společenské hodnoty a vztahy? 

 

Mohou nabízené výchovné, vzdělávací a preventivní rekvalifikační změnit Vaše 

osobnostní i společenské hodnoty a vztahy? 
v % 

Ano  17 

Spíše ano 21 

Nevím 30 

Spíše ne 13 

Ne 19 
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Obrázek č. 18: Mohou nabízené výchovné, vzdělávací a preventivní rekvalifikační změnit Vaše osobnostní i 

společenské hodnoty a vztahy? 

 

V tomto případě jsou kladné i záporné odpovědi v podstatě vyvážené a výrazně dominuje 

„šedá zóna“ odpovědi „nevím“. Je otázkou zda tato odpověď nevyjadřuje obecnou nejistotu 

respondentů – „má pro nás vzdělání smysl?“. Odpověď je v tomto možno získat pouze 

přímým kontaktem se ztrátou anonymity.  

 
Tabulka 2-19: Otázka č. 19 Věříte si, že sebevědomí získané zvýšeným vzděláním zvýší Vaší odolnost 

a vůli zanechat další trestné činnosti? 

 

 v % 

Ano  34 

Spíše ano 19 

Nevím 19 

Spíše ne 11 

Ne 17 

 

 
 

Obrázek 2-19: Věříte si, že sebevědomí získané zvýšeným vzděláním zvýší Vaší odolnost a vůli zanechat další 

trestné činnosti? 
 

Tabulka a otázky:  2-11, 2-12, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18 a 2-19 a odpovědi na ně jsou 

analogické s tím, jak odpovídali odsouzení na předchozí otázky, jedná se spíše o kontrolní 
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komparativní otázky, kdy s ohledem na výsledky odpovědí lze předpokládat, že odsouzení 

odpovídali zpravidla pravdivě. S ohledem na složení vězeňské populace obecně a ve Věznici 

Plzeň zvlášť (recidivisté), odpovídají odsouzení (na základě dlouholetých a osvědčených 

mechanismů) často zkresleně, což porovnáním odpovědí na jednotlivé otázky lze zjistit.   
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2 Shrnutí praktické části práce 
 

Hodnotíme-li celý respondentní výzkum dostáváme se do poněkud svízelné situace. Byl 

jednoznačně potvrzen smysl vzdělávacích aktivit – tedy byl nesporně potvrzen formálně po 

vyhodnocení jednotlivých dotazníků. Zcela nesporně je pravdivou výpovědí odpověď 

„nevím“ zde není skutečně sporu o její pravdivosti, neboť vyjadřuje stav jedince, který si 

netroufá hodnotit něco, co vlastně ještě nezažil.  

Záporných odpovědí je v této věkové skupině v podstatě konstantní počet. S vysokou 

mírou pravděpodobnosti se jedná o jedince s vysokou mírou negativních zkušeností a 

nedůvěrou v sama sebe. Tito jedinci příliš nevěří, že se jim podaří změnit své životní návyky 

směrem k pozitivním hodnotám. S minimální znalosti grafologie je možno po přezkoumání a 

spárování obou dotazníků s vysokou mírou pravděpodobnosti říci, že v tomto případě se 

převážně jedná o vícekrát trestané recidivisty vyššího věku. Ti jsou si vědomi, že i v situaci, 

kdy se cokoliv naučí, budou hendikepování již jen věkem a v řadě zaměstnání i svými 

záznamy v rejstříku trestů. Pro zajímavost stojí za to konstatovat, že nejstaršímu 

respondentovi bylo 62 let, byl 7krát trestán a poslední trest je v délce 23 let u něj jíž pracovní 

zařazení po propuštění stěží přichází v úvahu. Nebo tři jedinci ve věku 47 ÷ 49 let mají tresty 

od 5 let do 17 let. I zde je jistá skepse určitě na místě. Ale při anonymním výzkumu je zcela 

dobře možné, že některý z nich si vzděláváním v podstatě duševně krátí délku svého trestu. 

Další rozvahy by asi byly za daných podmínek spíše spekulacemi.  

  

 

 
 

Obr. 1: Recidiva ve zkoumaném souboru 

 

Na základě obr. 1 je možno říci, že míra recidivy je skutečně velmi vysoká. 
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Stejně tak je překvapivé, 69 % procent odsouzených má tresty do 50 měsíců a na druhé 

straně jen 4 % mají tresty reálně do 204 měsíců (naštěstí jen 1 jedinec dosahuje této mety).     

O dalších případech je možno jen obtížné hovořit, je-li výzkum anonymní a není možný 

náhled do spisů.  

 

 
 

Obr. 2: Délky trestů ve zkoumaném souboru 

 

 

I když z našeho hlediska vztahu ke vzdělání vyznívá výzkum ve své podstatě pozitivně 
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Závěr 
 

Závěrem bakalářské práce je nutno provést porovnání cílů stanovených na počátku práce 

a také zhodnocení formulovaných hypotéz. Cíle práce uvedené v kapitole 1 této bakalářské 

práce vycházejí z jejího zadání. Při vstupní rozvaze o zpracování problematiky dané zadáním 

práce se ukázalo jako vhodné rozčlenit cíle práce do následujících bodů a pak v závěru práce 

zhodnotit vždy u každého bodu jeho naplnění, a to po jednotlivých bodech:  

1. Pro hlubší pochopení celé problematiky se v první řadě alespoň stručně zabývat celou 

historií výchovných a vzdělávacích metodik užívaných v minulosti. 

Ad 1.  

V úvodu kapitoly 2 byly jen velmi stručně rozebrány problémy trestu jako takového, 

jeho výchovné a vzdělávací možnosti a cíle. V odstavci 2.1 je poměrně podrobně probrán 

vývoj vztahu práva a trestu od starověku až do doby osvícenství. Bez tohoto rozboru by 

čtenáři mimo obor práce někdy zůstaly některé otázky důležitosti výchovných a vzdělávacích 

aktivit ne zcela oprávněné a užitečné. 

V následujícím odstavci 2.2 je podchycen časový interval od doby osvícenství až do 

roku 1918. V odstavci 2.3 je zachycena poměrně krátká historie od roku 1918 do roku 1939 a 

v dalším odstavci 2.4 období naprosté nezákonnosti od roku1939 do roku 1945. Další 

odstavec 2.5 pojednává o období od roku 1945 do 1989. Poslední odstavec této kapitoly 

pojednává o období po roce 1989 do dneška. Tato kapitola je nutně poměrně obsáhlá z důvodů 

značné složitosti celého vývoje právního systému a trestního práva až do dneška. Celý vývoj 

systému byl studován z hlediska výchovných a vzdělávacích snah v jednotlivých obdobích. 

Ve stručnosti lze říci, že skutečné začátky vědomě cílených snah o vzdělávání a výchovu 

odsouzených se v naší zemi datují do roku 1852 do doby působení prvního vědeckého 

„penologa“ P. Řezáče ve Svatováclavské věznici v Praze Na Zderaze. Na jeho teoriích se 

v podstatě staví dodneška. Dalším skutečným penologem byl až psycholog Doc. Čepelák 

v 80. letech minulého století, který skutečně položil základy našeho dnešního pojetí této vědní 

disciplíny.  

2. Ve studijní části práce prostudovat jednotlivé výchovné a vzdělávací programy se 

zvláštním zaměřením na středoškolskou úroveň těchto programů v současnosti 

implementované v praxi Vězeňské služby České republiky. 

Ad 2. 

Od odstavce 2.6 se práce zabývá problematikou „Programů zacházení“ jako základu všech 
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výchovných a vzdělávacích aktivit pro každého odsouzeného ve VTOS. Tyto programy jsou 

ve své podstatě vždy unikáty vytvořené pro každého jedince „na míru“. Tvorby s zúčastní od 

lékaře přes pedagoga, speciálního pedagoga i psychologa celá řada odborníků v nástupním 

oddělení věznice. Účastní se jej v závěrečné fázi i odsouzený a program jej provází po celou 

dobu VTOS. Jeho nedílnou součástí je i výchovná stránka a v případě schopnosti i vůle 

odsouzeného studovat nebo se vyučit je tato činnost jeho součástí. Je nutno zdůraznit, že 

studijní aktivity jsou hodnoceny jako pracovní aktivita! Studijní programy jsou již v současné 

době rámcově standardizovány odborníky na úrovni generálního ředitelství vězeňské služby 

(viz Příloha 3.) 

3. Na základě vlastního, nejlépe respondentního výzkumu a pozorování posoudit 

účinnost těchto vzdělávacích a výchovných aktivit s přihlédnutím ke věkovým i 

trestním parametrům jednotlivých věkových skupin i kategorií odsouzených k výkonu 

trestu odnětí svobody a v případě potřeby formulovat možnosti modifikace stávajících 

vzdělávacích programů nebo vytvořit návrhy nových forem pro zvýšení jejich pozitivní 

účinnosti na odsouzené a zvýšení účinnosti jejich resocializace i snížení recidivy.  

Ad 3. 

Vedením věznice byl povolen anonymní empirický výzkum realizovaný ve věkové 

kategorii 26 let a více. K empirickému výzkumu byly použity dva dotazníky (Příloha č. 1 a 

Příloha č. 2) vytvořené autory [45, 46] i pro další potřeby věznice a schválené speciálním 

pedagogem věznice. S pomocí těchto dotazníků byl proveden respondentní průzkum, který 

jednoznačně potvrdil nejen jejich použitelnost, ale i prokázal relativně velký a nečekaný 

zájem o vzdělávací aktivity. Výsledky jsou podrobně zpracovány v praktické části práce. 

4. Při formulaci návrhů případných změn a doplnění současných programů výchovy a 

vzdělávání respektovat nejen poznatky speciální pedagogiky a psychologie, ale stejně 

tak respektovat i legislativní rámec VTOS daný Trestním zákoníkem a dalšími 

souvisejícími legislativními normami. 

Ad 4. 

Po prostudování, tabelaci a grafickém znázornění výsledků lze říci, že prostřednictvím 

programů zacházení bylo dosaženo podstatně vyšší aktivity odsouzených a zvýšení jejich 

zájmů o vzdělávání zejména v praktických učebních oborech. V odstavcích 2.7 a dále je 

podrobně popsána filosofie tvorby programu zacházení a jeho vztah ke vzdělávacím 

aktivitám.  Byl v obecné rovině prokázán předpoklad, že ke snížení recidivy v následujícím 

období výrazněji než dosud přispívají realizované standardizované programy zacházení 
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s odsouzenými a specializované programy přípravy odsouzených na propuštění ze VTOS. I 

tento obecný předpoklad byl empirickým výzkumem prokázán. [44] 

 

5. Pokusit se zjistit přínosy vzdělávání a výchovy odsouzených v průběhu výkonu trestu 

po jejich propuštění z VTOS a zařazení do občanského života. V rámci výzkumu se 

pokusit specifikovat zájem o vzdělávání a účinnost vzdělávacích aktivit v jednotlivých 

kategoriích vazby. 

Ad 5. 

Přínosy vzdělávání jsou kontrolovatelné jednak v případě, odsouzený jej úspěšně ukončí před 

vypršením trestu nebo jej dokončí až po propuštění z VTOS. Určité problémy jsou až 

v komunikaci s probační službou. 

 

Pro tuto bakalářskou práci byly na základě dosavadních zkušeností formulovány 

následující hypotézy, 

 alespoň 50 % odsouzených má zájem o vzdělávací aktivity a nějakou z forem 

resocializace. 

Tato hypotéza byla potvrzena, ve všech případech skupiny „spíše ano“ nebo „ano“ 

vždy přesahují 50 % respondentů. 

 neexistují rozdíly mezi jednotlivými skupinami odsouzených (tj. 1. diferenciační 

skupina-dohled, 2. diferenciační- dozor, 3. diferenciační-ostraha). 

Rozdíly nebyly prokázány, vztah ke vzdělání závisí pouze na osobnostních 

vlastnostech jedince. 

 s rostoucí recidivou i věkem zájem o vzdělávání výrazně klesá nebo je ovlivněn 

faktory, které přímo nesouvisí s hlavním cílem této práce, jímž je maximalizace 

resocializace odsouzených. 

 

Hypotéza byla jednoznačně potvrzena, jednak z podrobného srovnávacího studia 

dotazníků, tak i konzultaci nad jednotlivými jedinci souboru s příslušným pedagogem.  

Závěrem lze říci, že za nedostatek současného systému vzdělávání odsouzených v ČR, 

lze považovat problematiku zpětné vazby o uplatnění dosaženého vzdělání jedince po 

propuštění z VTOS a tedy i ne vždy postačující spolupráci s probační službou po propuštění 

ze VTOS. Není k dispozici evidence, zda odsouzený využil dosaženého vzdělání ve VTOS po 

propuštění z VTOS. Všechny tyto požadavky však kladou nároky na počet zaměstnanců 
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v terénu, jejich kvalifikaci, mzdy i materiální zabezpečení a se současným rozpočtem je 

uskutečnění těchto požadavků nereálné. 

K dalšímu zlepšení pedagogické práce s odsouzenými je možno doporučit určité 

investice do rozšíření prostorů výukových pracovišť i větší finanční dotace na spotřební 

materiály pro výuku. Například zajištění materiálů, včetně spotřebních je v současné době 

velice nákladné. Vyšší finanční dotace by například umožnila rozšíření pracovišť pro výuku 

svařování autogenního i elektrického. Zde úspěšní absolventi s platnými osvědčeními 

dostanou práci na svobodě prakticky po první návštěvě Úřadu práce. Je velice 

pravděpodobné, že kvalifikovaný trvale zaměstnaný pracovník bude mí snížené sklony 

k recidivě.  

Další doporučení směřuje k legislativní úpravě styku věznice s probační službou. 

Současná situace neposkytuje rychlou zpětnou vazbu pro modifikace vzdělávacích a 

výchovných aktivit. 
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Příloha č. 1 

 

Anonymní dotazník č. 1 Sociální data ve vztahu ke vzdělávacím aktivitám [45] 

Data, která obsahuje tento dotazník po vyplnění, jsou zcela anonymní a jsou 

určeny pouze pro praktickou část bakalářské práce. Správnou odpověď zaškrtněte, 

v dotazech, ve kterých nejsou uvedeny možnosti, doplňte. Děkuji Vám za Vaši 

spolupráci. 

 

Otázky č. Možnosti odpovědí 

1 Věk ………. let 

2 Vzdělání základní vyučen maturita vyšší 

3 

Zaměstnání 

před nástupem 

trestu 

žádné (Úřad práce) 

příležitostné 

(brigády a 

podobně) 

stálé (déle než 

1/2 roku před 

nástupem) 

stálé 

4 Trestní činnost nedbalostní majetková násilná jiná 

5 
Počet trestů 

odnětí svobody 
…………… 

6 

Délka 

posledního 

trestu 

…………… měsíců/let* 

7 

Zájem o 

pracovní 

zařazení 

mám zájem jsem zařazen nemám zájem nevím 

8 
Skupina vnitřní 

diferenciace 
dohled dozor, ostraha  

zvýšená 

ostraha 

9 

Zájem o 

zvýšení 

kvalifikace 

ano nevím vzdělávám se ne 

10 Rodinný stav svobodný rozvedený  ženatý /družka vdovec 

11 

Kontakt s 

blízkými 

osobami 

udržuji 

pokud možno často pravidelně nepravidelně neudržuji 

*Nehodící se škrtněte
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Příloha č. 2 

 

Anonymní dotazník č. 2 Možnosti vzdělávání a Váš zájem o jejich využití 
(Určeno pro respondenty od věku 26 let výše) [46] 

 

Žádáme Vás o pravdivé vyplnění následujícího dotazníku. Získaná data budou použita pro 

zlepšení nabídky vzdělávání a rekvalifikací. Vyplněná data jsou považována zcela anonymní! 

Zakroužkujte u každé otázky na stupnici 1 až 5, který faktor nejvíce ovlivnil Vaše rozhodnutí 

o podání žádosti zařazení na ŠVS 

 

Č. Otázka 

Vaše hodnocení 

vůbec 
velmi 

málo 
středně většinově 

byl 

rozhodující 

1 Chci mít vyšší vzdělání 1 2 3 4 5 

2 Chci poznat něco nového 1 2 3 4 5 

3 Snadnější uplatnění na trhu 

práce 
1 2 3 4 5 

4 Přání blízkých osob 1 2 3 4 5 

5 Nuda ve standartním VTOS 1 2 3 4 5 

6 Přídavky 1 2 3 4 5 

7 Lepší ubytování 1 2 3 4 5 

8 Širší nabídka aktivit 

programu zacházení  
1 2 3 4 5 

 

Dále při hodnocení zaškrtněte odpověď, kterou považujete za nejlepší, u otázky č. 4 podle 

svého názoru dopište doplnění (pokud místo nestačí, pokračujte na zadní straně tohoto 

dotazníku). Stejně tak můžete připomínky nebo návrhy k oblasti vzdělávání připsat na zadní 

strany dotazníku. 

 

Č. Otázka Vaše hodnocení 

1. 

Vyhovují Vašim potřebám, zejména po 

propuštění, vzdělávací nebo 

rekvalifikační programy poskytované 

v současné době ve Vašem zařízení?  

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

2. 

Účastníte se v současné době některého 

vzdělávacích nebo rekvalifikačních 

programů, nebo o této možnosti 

uvažujete? 

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

3. 

Dokážete si vybrat z některý z těchto 

v současné době nabízených 

vzdělávacích nebo rekvalifikačních 

programů? 

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

4. 

Chtěli byste nějaký další vzdělávací nebo 

rekvalifikační program do nabídky 

doplnit? Pokud ano, dopište, které 

programy, příp. které obory → 
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Tuto další část dotazníku vyplňte, pokud se některého ze vzdělávacích nebo 

rekvalifikačních programů účastníte nebo o tom v budoucnosti vážně uvažujete. 

 

 

5. 

Myslíte si, že dokážete získané znalosti 

nebo dovednosti po propuštění z 

výkonu trestu odnětí svobody využít?  

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

6. 

Pokud se vzděláváte, máte pocit, že 

Vám vzdělávací nebo rekvalifikační 

programy přináší skutečné přínosy v 

oblasti rozšíření Vašeho vzdělání nebo 

pomůže s rekvalifikací?  

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

7. 

Dávají Vám vzdělávací nebo 

rekvalifikační programy nějaký přínos 

oblasti společenského chování nebo 

společenského postavení?  

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

8. 

Přináší Vám v současné době nabízené 

zájmové, vzdělávací a pracovní aktivity 

současně i přínosem v oblasti vašich 

koníčků? 

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

9. 

Účastníte se těchto programů jen pro 

vyplnění volného času v průběhu 

výkonu trestu nebo do nich očekáváte 

osobní přínos?  

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

10. 

Věříte, že Vám úspěšně absolvované 

vzdělávací nebo rekvalifikační 

programy pomohou po Vašem 

propuštění ke zlepšení Vaší pozice na 

trhu práce?  

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

11. 

Po propuštění z vazby se vrátíte ke 

svému  původnímu povolání? 

Předpokládáte, že Vám úspěšně 

absolvované vzdělávací nebo 

rekvalifikační získáváním nových 

aktuálních znalostí a dovedností při 

návratu do původního zaměstnání? 

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

12. 

Myslíte si, že Vám znalosti získané 

v těchto vzdělávacích nebo 

rekvalifikačních programech mohou 

pomoci při návratu do občanského 

života a k získání nového zaměstnání? 

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

13. 

Pokud jste cizinec, pomůže Vám 

v dalším životě v rámci ČR výuka 

češtiny? 

     

14. 

Mohou Vám pozitivní osobní návyky 

získané v jednotlivých vzdělávacích 

programech pomoci při návratu k své 

rodině? 

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 
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15. 

Myslíte si, že Váš rodinný život se 

může pozitivně změnit získaným 

vyšším vzděláním? Např. získáním 

psychologických poznatků ke změně 

v rodinných vztazích?  

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

16. 

Domníváte se, že úspěchy při 

absolvování některého ze vzdělávacích 

programů nebo rekvalifikačních 

programů (např. získání civilního 

výučního listu apod.)zvýší Vaše osobní 

sebevědomí i reálné postavení ve 

společnosti?  

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

17. 

Věříte, že vlivem absolvování 

preventivně výchovných a vzdělávacích 

programů Vám pomůže po propuštění a 

zvýší Vaše sebevědomí? 

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

18. 

Mohou nabízené výchovné, vzdělávací 

a preventivní rekvalifikační změnit 

Vaše osobnostní i společenské hodnoty 

a vztahy?  

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

19. 

Věříte si, že sebevědomí získané 

zvýšeným vzděláním zvýší Vaší 

odolnost a vůli zanechat další trestné 

činnosti?  

ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 
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Příloha č. 3 

Informace o realizaci standardizovaných programů zacházení 

s odsouzenými a o realizaci přípravy odsouzených na propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody. 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality  

 Výtah z textu Petr Kovařík, Petr Štádler [47] 

 

1. ÚVOD 

Penologické pojetí recidivy eviduje pachatele, kteří byli již dříve vězněni. Její četnost a vývoj slouží 

jako kritérium účinnosti výkonu trestu odnětí svobody. Prostředkem k dosažení účelu výkonu trestu – 

ochraně společnosti zabráněním pachateli v dalším páchání trestné činnosti jak ve výkonu trestu odnětí 

svobody, tak po propuštění jsou programy zacházení s odsouzenými. Recidiva českých odsouzených 

se v posledních dvou desetiletích snížila pouze nepatrně, k 31. 12. 2012 činila 64,3 %. V zemích 

západní Evropy je míra recidivy uváděna nižší, od 60 % v anglosaských zemích až po 30 až 40 % ve 

Skandinávii. 

Z hlediska zasažení populace trestnou činností, výše škod i celkových výdajů s tím spojených jsou 

recidivisté skupinou s vysokými riziky a značným dopadem. I relativně malá zlepšení v oblasti 

rizikového chování a snížení recidivy mohou vést na společenské úrovni k významnému posílení 

ochrany společnosti, zmírnění hmotných i nehmotných škod obětí a úsporám ve výdajích státu. 

Jednoznačně na snižování rizika recidivy odsouzených je zaměřen do zákona o výkonu trestu odnětí 

svobody dnem 1. ledna 2014 nově vložený účel výkonu trestu.  Ustanovení § 1 odst. 2 zní: „Účelem 

výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) je prostředky stanovenými tímto zákonem působit na 

odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění 

soběstačný život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim 

v dalším páchání trestné činnosti." Ke snížení recidivy musí v následujícím období výrazněji než 

dosud přispět realizované standardizované programy zacházení s odsouzenými a programy přípravy 

odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

2. REALIZACE STANDARDIZOVANÝCH PROGRAMŮ S ODSOUZENÝMI 

Posláním standardizovaných programů je snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy u 

odsouzených a více přispívat k ochraně společnosti. Programy a služby působí nejlépe na snižování 

recidivy, resp. míry opětovného odsouzení, když splňují následující kritéria: 

 vycházejí z explicitního modelu příčin trestného činu odvozeného z empirických dat (tj. 

hodnocení změn v chování, změn v osobnosti či jiných pozorovatelných či měřitelných změn),  

 obsahují klasifikaci rizik – tj. intenzivnější programy by měly být zaměřeny na vysoce a 

středně rizikové pachatele trestné činnosti, zatímco u pachatelů s nižším rizikem by měla být 

využita méně intenzivní či minimální opatření, 

 zaměřují se nejen na statické, ale rovněž na dynamické kriminogenní faktory,  

 jsou vstřícné, aby měli pachatelé trestné činnosti maximální užitek z programů zacházení, 

které mají pro ně význam, a byly poskytovány způsobem přiměřeným jejich stylu učení (což 

předpokládá dobrovolnost a motivaci odsouzených, zařazovaných do programů), 

 pachatelům by měla být poskytnuta příležitost nacvičovat nově nabyté dovednosti, měly by se 

týkat postojů, chování a motivací (formou nácviků modelových situací, konfrontace s trestným 

činem, extramurální aktivity apod.), 

 metoda programu zacházení musí být aktivní a orientována na získání dovedností, navržena 

tak, aby pomohla zlepšit řešení problémů v sociálním kontaktu na základě kognitivních a 

behaviorálních technik (tj. konkrétní, na úzce vymezený cíl zaměřené techniky), 

 dopad programu je zásadně ovlivněn způsobem a nastavením realizace (tj. kvality 

realizace a integrity programu). 
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Zvláštní důraz je kladen na evaluaci programů, resp. hodnocení jejich úspěšnosti, a rovněž na 

zásadní fakt, že s programy musí pracovat vyškolení lektoři. 

Pokud má být účelem programu snížení kriminality, měl by se zaměřit na práci s trestnou činností 

(zacházení orientované na spáchaný trestný čin) a na kriminogenní rizika.  

 

 

Obr. 1: Základní komponenty instrumentu SARPO a mechanismus hodnocení, vedoucí k volbě 

nejvhodnější intervence (programu zacházením. 

 

 

Zdůraznit je třeba význam rozlišování mezi těmi (kriminogenními) faktory, které přispívají přímo ke 

kriminálnímu chování (jako jsou protispolečenské postoje, drogová závislost, nízký stupeň vzdělání a 

pracovní kvalifikace, slabé kognitivní a interpersonální schopnosti), a těmi, které mají k náchylnosti k 

opakované trestné činnosti vztah méně přímý (např. neuspokojivé bydlení). Nástroj na hodnocení rizik 

a potřeb odsouzených SARPO pojmenoval formou dynamických rizikových faktorů nejohroženější 

oblasti, které jsou zároveň vodítkem pro následnou intervenci. Těmito oblastmi jsou zejména rodina a 

vztahy, bydlení, vzdělání a zaměstnání, závislosti, postoje, myšlenky a chování. Zároveň nástroj 

diferencuje rizika spojená se specifickou trestnou činností násilnou, se sexuálním a drogovým 

podtextem. Níže jmenované standardizované programy jsou konstruovány tak, aby při výběru kritérií 

bylo možno využít nástroj pro hodnocení rizik a potřeb odsouzených SARPO. 

Trestná činnost 
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Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky, kterým se stanoví pravidla pro 

tvorbu a realizaci standardizovaných programů ve výkonu trestu odnětí svobody,  
vyšlo 19. července 2011 jako NGŘ č. 35/2011 a vstoupilo v účinnost dne 2. 8. 2011. Od té doby do něj 

byly formou novelizace přidávány přílohy nově zaváděných standardizovaných programů, naposledy 

v lednu 2013. 

     NGŘ určuje pravidla pro stávající i nové standardizované programy tak, aby odpovídaly 

koncepci Vězeňské služby a vznikaly cíleně, efektivně a koordinovaně. 

 

 

Název programu Cílová skupina Rok standardizace 

3Z  multirecidivisté 2011 

GREPP 1 pachatelé sexuálního násilí na dětech 2011 

GREPP 2 pachatelé sexuálního násilí na dětech 2012 

TP 21 JUNIOR mladiství 2011 

PARDON pachatelé dopravních nehod 2012 

TP KEMP pachatelé násilí 2013 

  

 

2.1 Program  3Z 
Program 3Z (Zastav se, Zamysli se a Změň se) byl adaptován týmem vězeňských a probačních 

pracovníků za vedení lektorů z Anglie z programu Stop, Think and Change. Je zaměřen na vícekrát 

trestané odsouzené s převáženě majetkovou trestnou činností před podmíněným propuštěním, staví na 

kognitivně-behaviorálních základech.  Vede ho vyškolená lektorská dvojice zaměstnanců věznic, 

zpravidla 2x ročně. Program je od pilotního odzkoušení v roce 2006 ve věznicích Jiřice, Světlá nad 

Sázavou a Kuřim postupně rozšiřován do dalších věznic: Pardubice, Karviná, Nové Sedlo, Znojmo, 

Rýnovice, Ostrov, Plzeň, Vinařice, Horní Slavkov, Příbram, Heřmanice, Kynšperk nad Ohří, Stráž pod 

Ralskem a Rapotice.  

V červenci 2011 byl program 3Z začleněn do přílohy č. 1 NGŘ č. 35/2011 jako 

standardizovaný program.  

 

2.2   GREPP – intenzivní reedukační program 
GREPP (z angl. Reedukační psychologický program zaměřený na práci s vinou) je vzdělávací program 

pro práci s pachateli, kteří byli odsouzeni za trestné činy násilí na dětech (týrání dětí, komerční 

sexuální zneužívání dětí i sexuální zneužívání bez komerčního aspektu). Program je koncipován jako 

tzv. „program narovnání“, je krátkodobý (7 týdnů) a probíhá 2x  ročně pro odsouzené do věznice 

s dozorem (Věznice Nové Sedlo) a 2x ročně pro odsouzené do věznice s ostrahou (Věznice 

Heřmanice), vždy skupinově pro 12 odsouzených v jednom běhu. 

 Žádný z pachatelů dosud nezrecidivoval, avšak zjišťování účinnosti resocializačních programů se 

obvykle provádí až po 2 letech od propuštění, což velká část absolventů nesplňuje. Není tedy možné 

provést v současné době skutečnou analýzu efektivity. 

Program GREPP byl začleněn do přílohy č. 2 NGŘ č. 35/2011 jako standardizovaný 

program v roce 2011.  

 

2.3   GREPP 2 – dlouhodobý terapeutický program  

GREPP 2 je terapeutický program navazující na program GREPP. Je koncipován jako dlouhodobý 

(10 měsíců) a jeho cílem je snížení rizika recidivy u odsouzených po propuštění. Ve spolupráci 

s předními českými sexuology z Psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích (doc. PhDr. Jan KOŽNAR, 

CSc. a MUDr. Slavoj BRICHCÍN) byla připravena struktura a obsah programu a od října 2010 do 

června 2011 proběhla ve Věznici Heřmanice pilotáž. Do programu bylo zařazeno 10 odsouzených, 

kteří již dříve prošli programem GREPP. Úspěšně jich absolvovalo 8, jeden odsouzený byl vyřazen 

kvůli fyzickému násilí a jeden kvůli dlouhodobému pobytu v nemocnici. Pilotáž byla vyhodnocena 

jako úspěšná ve smyslu snížení rizika specifické recidivy. V letech 2013 - 2014 proběhne druhý běh 

terapeutického programu z řad absolventů programu GREPP 1. 
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Obr. č. 2: Schéma časové návaznosti GREPP a GREPP 2 

 

Program GREPP 2 byl začleněn do přílohy č. 2 NGŘ č. 35/2011 jako standardizovaný 

program v roce 2012.  

 

2.4 Program TP 21 Junior 

 

Program TP 21 Junior je zaměřený na problematiku snižování násilí mezi mladistvými odsouzenými 

ve Věznici Všehrdy. Hlavním cílem programu je motivovat zařazené mladistvé odsouzené k vytvoření 

pozitivního náhledu na nevhodnost řešení konfliktních a zátěžových situací agresivním jednáním, 

uvědomit si vlastní zodpovědnost za své jednání a porušování zásad společenského chování.  

 V roce 2009 skončil tým zaměstnanců třetí pilotní odzkoušení programu a následně byl program na 

začátku roku 2010 schválen generálním ředitelem. Program je zapracován do vnitřního řádu Věznice 

Všehrdy mezi povinné aktivity programu zacházení jako speciálně výchovná aktivita. V roce 2012 

proběhlo koordinované zavedení mírně modifikovaného programu do věznic Plzeň a Pardubic. Zatím 

proběhl 1 běh ve Věznici Pardubice. 

Program TP 21 Junior byl začleněn do přílohy č. 3 NGŘ č. 35/2011 jako standardizovaný 

program v roce 2011. 

  

2.5 Program PARDON  

V roce 2012 byly Centrem dopravního výzkumu i. v. v. vyškoleny dva týmy lektorů z Věznice Odolov 

a Věznice Pardubice, které mají na starosti realizovat intervenční program pro odsouzené, jejichž 

delikt souvisí s problémovým průběhem řidičské praxe. Jde o pachatele závažných dopravních nehod, 

odsouzené za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky v souvislosti s řízením motorového vozidla, 

případně za maření výkonu úředního rozhodnutí v souvislosti s dopravou. Hlavním cílem programu je 

změna problémového chování řidiče, které vedlo k dopravnímu přestupku či trestnému činu v dopravě, 

a směřuje k formování postojů a osvojení způsobů chování nutných pro bezpečné řízení s cílem 

minimalizovat opakování páchání trestných činů v budoucnosti. Program probíhá ve dvou věznicích 

vždy dvakrát ročně, přičemž v roce 2012 jím prošlo celkem 32 odsouzených, s celkovým výhledem 48 

odsouzených ročně. Program je pravidelně supervidován ze strany CDV, přičemž finanční stránka je 

zajištěna prostřednictvím grantu Ministerstva vnitra ČR, který CDV obdrželo. 

 

Program PARDON byl začleněn do přílohy č. 4 NGŘ č. 35/2011 jako standardizovaný 

program v roce 2012.  

 

2.6.     Program  TP KEMP  

V roce 2008 proběhlo ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí školení v metodě SARA DN, určené pro 

identifikaci domácího násilí při práci s obětí, resp. rovněž s pachatelem domácího násilí, a rovněž 

výcvik v terapii domácího násilí, realizovaný Institutem pro forenzní psychologii pod odborným 

vedením garanta PhDr. Karla Netíka, CSc. Na těchto základech, stejně jako na základech terapie 

orientované na delikt podle dr. Franka Urbanioka z Psychiatricko-psychologické služby Vězeňské 

služby kantonu Curych, a s využitím poznatků a zkušeností z obdobně orientovaných 

7 týdnů 10 měsíců 

GREPP 

intenzivní 
vzdělávací program 

GREPP 2 

navazující dlouhodobý  
terapeutický program 
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specializovaných oddělení byl připraven terapeutický program pro pachatele (obecného) násilí. Jeho c 
Penitenciární prostředí íli je určení hlavní příčiny rizikovosti odsouzeného jako pachatele domácího 

násilí a/nebo jiných forem násilného chování, získání adekvátního náhledu na spáchanou trestnou 

činnost a změna postojů souvisejících s pácháním trestné činnosti. 

Po dvouleté pilotáži v letech 2010 až 2011 byl standardizován 18ti-měsíční terapeutický program pro 

pachatele násilí, vč. domácího násilí. Jeho cílem je posílení náhledu na vlastní trestnou činnost a 

snížení rizika jejího opakování po propuštění. Program probíhá ve Věznici Vinařice a jeho cílovou 

skupinou jsou muži odsouzení do věznice s ostrahou. 

Program TP KEMP byl začleněn do přílohy č. 5 NGŘ č. 35/2011 jako standardizovaný 

program v roce 2013. 

3. REALIZACE PROGRAMŮ PŘÍPRAVY ODSOUZENÝCH NA PROPUŠTĚNÍ Z VÝKONU 

TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

Odsouzeným vězňům musí být v předstihu zajišťována pomoc před propuštěním zaváděním postupů a 

speciálních programů, jež jim umožní přechod ze života ve vězení do občansky bezúhonného života 

ve společnosti. Pro vězně s dalšími tresty je vhodné vytvořit podmínky pro jejich postupnou přípravu 

na návrat do života ve společnosti. K tomuto cíli mají sloužit zejména předpropouštěcí režimy 

organizované ve vězeňském ústavu, popřípadě formou podmínečného propuštění spojeného s nějakou 

formou kontroly kombinované s účinnou sociální podporou. Vězeňská správa musí úzce spolupracovat 

se sociálními službami a zařízeními, která pomáhají všem propuštěným vězňům najít místo ve 

společnosti zejména ve vztahu k rodinnému životu a zaměstnání. Odpovědným zástupcům orgánů 

státní péče musí být umožněn přístup do vězeňského ústavu a k vězňům, aby se mohli podílet na 

přípravě vězňů na propuštění a na procesu jejich sociální reintegrace. Tato ustanovení pravidla 107 

v doporučení Rec (2002) Výboru ministrů členských státům Rady Evropy k Evropským vězněným 

pravidlům výstižně vyjadřují důraz na přípravu odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody. 

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

v ustanovení § 2 (hlavní zásady výkonu trestu), ukládá povinnost jednat s odsouzenými tak, aby byly 

podporovány takové postoje a dovednosti, které odsouzeným pomohou k návratu do společnosti a 

umožní vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem. 

Další ustanovení tohoto zákona stanoví, že ve věznicích lze zařídit výstupní oddělení, do nichž se 

přiměřenou dobu před očekávaným skončením výkonu trestu zpravidla zařazují odsouzení, kterým byl 

uložen trest na dobu delší než 3 roky a odsouzení, jímž je třeba pomáhat při vytváření příznivých 

podmínek, pro soběstačný život v souladu se zákonem (§ 74 odst. 1), a že programy zacházení jsou po 

zařazení odsouzených do výstupního oddělení aktualizovány a zaměřeny na jejich přípravu na 

soběstačný život v souladu se zákonem (§74 odst. 2). 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody, v ustanovení § 12 upřesňuje, že do výstupního oddělení umisťuje odsouzené zpravidla šest 

měsíců před očekávaným skončením výkonu trestu ředitel věznice na návrh odborných zaměstnanců. 

Obsah, metody činnosti a personální zajištění výstupních oddělení ujednocuje vnitřní předpis 

Vězeňské služby České republiky – Metodický list ředitele odboru výkonu vazby a trestu č. 23/2007 o 

činnosti výstupních oddělení. K obsahu a metodám činnosti výstupních oddělení tento metodický list 

stanoví: 

1. Podstatou činnosti výstupního oddělení je zajištění takového zacházení s odsouzenými, které jim 

pomůže předvídat úskalí přechodu do občanského života. Poskytne jim možnost získání 

potřebných praktických informací a dovedností pro celkovou orientaci v souladu se zákonem. 

2. Tomuto zaměření odpovídá stanovení obsahu programu zacházení a to na základě vyhodnocení 

průběhu a účinnosti předchozích programů zacházení a za aktivní spolupráce odsouzeného. Cílem 

je motivovat odsouzené, aby se intenzivně zajímali o řešení svých problémů. 

3. Při realizaci jednotlivých aktivit se používají metody a formy skupinového působení i 

individuální přípravy. Tyto metody a formy zacházení s odsouzenými volí příslušní zaměstnanci 

tak, aby povzbuzovaly motivací odsouzených, vyžadovaly jejich aktivitu, vedli je 

k samostatnému rozhodování a zdůrazňovaly princip zodpovědnosti a přijetí důsledků za svoje 

jednání. 
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4. Program zacházení se skládá z těchto oblastí: 

a) komunitní setkání odsouzených – probíhá zpravidla 1x týdně. Tato společná setkání 

odsouzených s příslušnými zaměstnanci mají za účel vyhodnotit předchozí období, řešit 

aktuální problémy, projednat připomínky zúčastněných osob, seznámit s programem na 

nastávající období, s cílem vést odsouzené k samostatnosti a odpovědnosti v rozhodování a 

k aktivnímu podílu na dění v oddělení, 

b) sebeobslužná činnost – záměrem je co největší možné míře narušit nárokový způsob života. 

Odsouzení si upevňují návyky potřebné v každodenním životě, osvojují si základní 

dovednosti v pravidelné přípravě jednoduchých jídel a stolování. Perou si, žehlí a starají se o 

oblečení. Pod dohledem mohou provádět i drobné údržbářské práce, včetně malování a 

výzdoby ložnic atd. Součástí aktivity je také seznámení odsouzených se základy etiky a 

společenského chování, 

c) sociálněprávní poradenství – spočívá především v metodické odborné pomoci odsouzenému 

řešit jeho sociální problémy (zaměstnání, ubytování), zajistit kontakty s obecními úřady, 

úřadem práce, azylovým domem, společenskými organizacemi, církvemi atd. Jsou 

organizovány besedy se zástupci, státních i nestátních institucí se zaměřením na 

problematiku života po propuštění z výkonu trestu. Poradenství je dále zaměřeno na 

seznamování s platnými právními předpisy, zajištění platných osobních dokladů a nácvik 

právních dovedností včetně vyplňování formulářů, a tiskopisů a sepsání životopisů. Je 

realizován výcvikový program pro nezaměstnané, a to minimálně v rozsahu 6 skupinových 

setkání po 2 vyučovacích hodinách, 

d) psychosociální poradenství a vzdělávací činnost – zaměřená zejména na: 

 pomoc při řešení konkrétních situací a problémů odsouzených, 

 prohloubení vztahu odsouzeného k rodině, 

 seznamování s aktuální politickou, hospodářskou a kulturní situací v České republice a 

s posledními společenskými změnami, 

 praktický nácvik psychosociálních (komunikativních) dovedností, zvládání prvních 

okamžiků a dní po propuštění,  

 problematiku samostatného způsobu života po propuštění z výkonu trestu, orientaci 

v prostředí, vlastní hospodaření, používání moderních technologií 

 posilování volních vlastností se zaměřením na nekriminální jednání, 

e) pracovní činnost -  odsouzení jsou vedeni k rozvíjení a upevňování základních pracovních 

návyků formou pracovního zařazení ve věznici nebo formou pracovní terapie, 

f) zájmová činnost – nabídka zahrnuje zejména aktivity zaměření na relaxační a uvolňovací 

techniky. Odsouzení se mohou věnovat sportovní, výtvarné, pracovní činnosti atd., 

s využitím vybavením umístěného přímo ve výstupním oddělení nebo v ostatních prostorech 

ve věznici vyhrazených pro zájmovou činnost, 

g) extramurální aktivity- pracovní tým plánuje pro odsouzené pravidelné společné i individuální 

extramurální aktivity. Odsouzeným se umožní v souladu se zákonem, vyhláškou, s plněním 

programu zacházení a na základě individuálního vyhodnocení rizik využívat těchto aktivit 

zejména k podpoře praktického nácviku sociálních dovedností mimo věznici, vyřídit si 

osobní záležitosti na úřadě, provést nákup, zvládnout dopravní situaci, navštívit kulturní akci, 

založit si emailovou adresu, posílit rodinné vazby apod. Účelem je, aby se odsouzený 

individuálně anebo ve skupině se zaměstnancem dostal do kontaktu s prostředím, situacemi a 

lidmi mimo věznici. 

 

5. Odsouzení mají zřetelně stanoveno, které aktivity v rámci aktualizovaného programu zacházení 

jsou pro ně povinné, přičemž základem pro všechny odsouzené jsou sebeobslužné činnosti, 

sociální poradenství, psychosociální poradenství zaměřené na zvládnutí úskalí přechodu na 

svobodu a podle vyhodnocení rizik a podmínek věznice extramurální aktivity. 

6. Zaměstnaní odsouzení se z důvodů pracovního vytížení nezúčastňují všech řízených aktivit 

programu zacházení jako nezaměstnaní odsouzení, nicméně tým výstupního oddělení u nich musí 
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zajistit plnění ustanovení uvedených pod body 1 a 2. Nezaměstnaní odsouzení se zúčastňují 

řízených aktivit programu zacházení zpravidla nejméně 21 hodin v týdnu.   

 

7. V zájmu udržení a pěstování pozitivních rodinných vazeb se podle celkových možností 

odsouzených a věznice realizují návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly. 

 

8. Všichni odsouzení umístění ve výstupním oddělení se mohou účastnit hromadných kulturních a 

sportovních akcí pořádaných ve věznici. 

 

9. Odsouzeným umístěným ve výstupním oddělení z důvodu vzniku zákonných podmínek pro 

podání si žádosti o podmíněné propuštění je třeba dát prostor pro využití legislativních možností 

realizace podmíněného propuštění s dohledem. V praxi to předpokládá zprostředkování kontaktu 

s Probační a mediační službou České republiky, školami a školskými zařízeními, zdravotnickými 

zařízeními, registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, zájmovými sdruženími 

občanů, nadacemi a dalšími institucemi, sledujícími humanitární cíle. 

 

10. V případě zasílání hodnocení odsouzeného je obsahem takového hodnocení vždy průběh výkonu 

trestu z hlediska naplnění účelu trestu, aktuální sociální situace, psychický stav a individuální 

posouzení rizik a potřeb odsouzeného s predikcí dalšího vývoje odsouzeného. 

 

V roce 2012 bylo propuštěno 7 415 odsouzených po vykonání trestu odnětí svobody, 3 260 

odsouzených podmíněně propuštěno a 1398 odsouzených podmíněně propuštěno s dohledem 

probačního pracovníka. Přípravné programy realizují ve věznicích odborní zaměstnanci oddělení 

výkonu trestu, oddělení výkonu vazby a trestu. Příprava odsouzených na propuštění je součástí 

programu zacházení, k jehož plnění se odsouzený zaváže nejméně 3 měsíce před plánovaným 

propuštěním. Pro odsouzené s trestem delším jak 3 roky a pro odsouzené vyžadující pomoc 

při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života jsou ve věznicích zřizována výstupní 

oddělní.  Prostředí výstupních oddělení jsou přizpůsobena běžnému internátnímu ubytování, součástí 

oddělení je kulturní místnost, prostor pro běžné domácí činnosti – vaření, praní, žehlení, opravy oděvů 

apod. Podmínky, režim výstupních oddělení a přípravné programy vyžadují od odsouzených aktivní 

účast na řešení své situace, poskytují dostatečný prostor pro převzetí zodpovědnosti za svou situaci 

před a po propuštění.  

Programy výstupních oddělení pokrývají aktivity pracovní, vzdělávací, speciálně výchovné, zájmové a 

extramurální se zaměřením na praktickou přípravu na pobyt na svobodě. Škála realizovaných aktivit je 

pestrá a zahrnuje například problematiku partnerství, rodiny domácího hospodaření a nakupování, 

orientaci v jízdních řádech, v přepravě hromadnými dopravními prostředky a dále informace o 

aktuálním dění v České republice a ve světě, umění komunikace, zvládání stresových situací, prevenci 

kriminality, protidrogovou prevenci, rekvalifikační kurzy, dokončení základního vzdělání, společenské 

chování a vystupování. Práce ve výstupních odděleních je pro odborné zaměstnance poměrně náročná 

svým rozsahem nabízených aktivit a především intenzivním působením na odsouzené. 

Nezastupitelnou roli má v přípravě odsouzených na pobyt na svobodě spolupráce se státními a 

nestátními institucemi.  

Nestátní neziskové organizace vstupují do přípravných programů jednak v rámci svých již existujících 

činností nebo na základě rozšíření služeb, které jsou hrazeny z dotací. Věznice pozitivně hodnotí 

programy a nabídky spolupráce externích organizací, které v současné době působí ve věznicích. 

Nestátní neziskové organizace lze rozdělit do 3 skupin dle poskytování služeb: 

1. organizace zaměřené na poskytování služeb v době věznění – např. přednášky k určité 

problematice, zprostředkování a úhradu rekvalifikačních kurzů, 

2. organizace zaměřené na poskytování postpenitenciární péče – doprovod, náhradní ubytování, 

řešení sociálních a osobních problémů po propuštění, 

3. organizace nabízející komplexní penitenciární i postpenitenciární služby. 

Kvalita nabízených služeb je odlišná od možností a schopností jednotlivých nestátních neziskových 

organizací. Vliv na očekávanou kvalitu programů má též skutečná motivace, záměr a cíl nestátní 

neziskové organizace. 

S přípravnými programy do věznic přichází převážně místní organizace, jen výjimečně organizace, 

které své projekty realizují ve více věznicích různých okresů. Tzv. nadregionální organizace se 
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převážně zaměřily na podporu úspěšnosti uplatnění se na trhu práce osob ze sociálně znevýhodněných 

skupin, k čemuž byly vedeny i dotacemi ESF v rámci OP LZZ a OPPA. 

  Vězeňská služba České republiky má tak možnost rozšířit stávající nabídku programů a především 

nabídnout navazující postpenitenciární služby. Programy realizované v rámci těchto projektů lze též 

dobře zacílit a využít finanční prostředky na řešení jednoho z možných faktorů příčin recidivy – tj. 

nedostatečné vzdělání, neuplatnitelnost na trhu práce, vysoká míra zadluženosti, nedostatečná finanční 

gramotnost, narušené rodinné vazby, nefunkční sociální zázemí apod. 

  V roce 2013 věznice spolupracovaly v rámci projektů, programů, poraden zacházení, poradu a 

standardního poskytování sociálních služeb například s obecními a městskými úřady, Probační a 

mediační službou České republiky úřady práce, Městským centrem sociálních služeb Praha, Armádou 

spásy, charitami, azylovými domy, Rubikon Centrum o.s., DP Work s.r.o., Polytechna Consulting a.s., 

MAVO a.s., Podané ruce o.s., Lexus o.s., Sananim o.s. atd.  

Programy přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody mají své místo 

v komplexním zacházení s odsouzenými. Kvalitní programy zacházení zaměřené na přípravu 

odsouzených na propuštění jsou nedílnou součástí reintegrace odsouzených a snížení negativního 

dopadu prizonizace. Svými motivačními cíleně řízenými postupy se snaží směřovat odsouzené 

k zodpovědnosti za své jednání, narušení adaptace na vězeňské prostředí a k přípravě na přechod do 

civilního života na poli penitenciárním. Jako velmi příhodnou hodnotí Vězeňská služba České 

republiky spolupráci se státními i nestátními institucemi, které poskytují odsouzeným v 

postpenitenciární oblasti cílené sociální služby. 

 

Celý text In: Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality. 

Únor 2014   
 


