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Abstrakt 
Obsahem bakalářské práce je problematika vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu 

odnětí svobody probíhající ve věznici. V teoretické části je popsán systém organizace 

Vězeňské služby České republiky a náležitá pozornost je věnována právě vzdělávání 

odsouzených dle kritéria formálnosti, které je ve věznici odsouzeným nabízeno. V prak-

tické části jsou vymezeny cíle, navrženy hypotézy a je zde popsán výzkumný vzorek 

i metody. Schválený výzkum proběhl ve věznici, která se nachází v blízkosti hlavního 

města Praha a byl zaměřen na zjištění spokojenosti odsouzených se vzděláváním. Po-

zornost byla věnována taktéž motivaci odsouzených ke vzdělávání. Obsahem diskuze 

je komparace námi zjištěných výsledků s výsledky jiných autorů ostatních provede-

ných výzkumů. Cílem bylo navrhnout doporučení, která bude možné využít pro vzdě-

lávání odsouzených ve věznici. 

Klíčová slova 
Vzdělávání odsouzených, Vězeňská služba, motivace, resocializace, program zachá-
zení. 

Abstract 
The bachelor thesis discusses education provided in prison to convicted persons serv-

ing a term of imprisonment. The theoretical part describes the organizational system 

in the Prison Service of the Czech Republic, focusing on the education of prisoners ac-

cording to the formality criterion that is offered to convicted persons in prison. The 

practical part determines the aims, suggests hypotheses and describes the research 

sample and methods used. The approved research was performed in a prison that is 

located near the capital city of Prague and was designed to find out the convicted per-

sons' level of satisfaction with the education provided. The follow-up discussion com-

pares our results with the results presented by authors of other similar surveys per-

formed. The aim was to suggest certain measures that might be adopted to improve 

the education provided to convicted persons in prison. 

Key words 
Education of convicted persons, Prison Service, motivation, re-socialization, treatment 
programme 
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Úvod 
V bakalářské práci se věnuji problematice vzdělávání odsouzených ve věznici. 

Vzdělávání odsouzených je důležitou částí výkonu trestu, a proto jsou pro něj vytvo-

řeny potřebné podmínky. Vždyť díky získání dalšího stupně vzdělání, nebo jen absol-

vováním kurzu si může odsouzený zlepšit budoucí vyhlídky po propuštění. 

Vzhledem k tomu, že již osmnáct let sloužím ve věznici jako dozorce, rozhodl 

jsem se pro zpracování tohoto tématu. 

V teoretické části popíši historii vězeňství a vzdělávání odsouzených. Náležitou 

pozornost budu také věnovat samotnému systému organizace Vězeňské služby České 

republiky, přičemž hlavní pozornost zaměřím hlavně na vzdělávání odsouzených, 

které probíhá nejčastěji ve věznicích. Zpracovat ucelený pohled na vzdělávání odsou-

zených se budu snažit provést z hlediska formálnosti. V teoretické části se zaměřím 

také na pedagogické zaměstnance, kteří se vzděláváním odsouzených přímo souvisí. 

Vzhledem k tomu, že je vzdělávání odsouzených spojené s motivací a resocializací, 

tak se budu věnovat i této problematice. 

V praktické části budu zjišťovat, jaká motivace u odsouzených při vzdělávání 

převládá a také jak jsou spokojeni s nabídkou vzdělávání, která je jim k dispozici. 

Za tímto účelem vytvořím anonymní nestandardizovaný dotazník, který budu ve spo-

lupráci s vychovateli rozšiřovat po věznici. Výsledkem výzkumu bude zjištění, jaká mo-

tivace u odsouzených při vzdělávání převládá a kterým zájmovým aktivitám se nejra-

ději věnují. Při konstrukci výzkumného šetření budou využity podněty z dříve provede-

ných šetření (viz kapitola Diskuze a doporučení). Současně budou prostudovány doku-

menty, které se týkají nabídky vzdělávání odsouzených v oblastech jak formálního, 

tak i neformálního vzdělávání. Hlavním cílem bude navrhnout doporučení, která bude 

možné využít pro vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. 
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1 Vymezení základních pojmů 
Následující kapitoly teoretické části bakalářské práce budou věnovány historii 

a základním pojmům, protože je to nezbytné pro pochopení celé popsané problema-

tiky. 

1.1 Historie vězeňství 

Dle Mařádka (2005) začíná první období českého vězeňství roku 995, ve kterém 

byly sjednoceny české kmeny knížetem Boleslavem II. Vězeňská instituce byla ovlá-

dána správcem (kníže a král). K věznění byly využity kobky ve sklepech a věžích hradů. 

Věznění byli děleni podle pohlaví a šlechtického původu. Stravování, výměna prádla 

a taktéž hygiena byla uzpůsobena podle původu. V této době byli vězni přikování 

ve svých kobkách. 

V roce 1775 bylo české vězeňství ovlivněno významným dokumentem, kterým byl spis 

„O odstranění mučení“. Tento spis byl vydán, protože díky využití trpného práva nebylo 

možné nalézt pravdu a většina případu končila justičními omyly. 

V 18. století, kdy vládla Marie Terezie, jež následoval Josef II., se začaly podmínky 

ve věznicích zlepšovat. Vězni se mohli mýt a stravu i nemocniční péči zajišťovalo 

město. Současně se začalo odlišovat zacházení s nejtěžšími zločinci a dlužníky. 

Roku 1848 vzniklo v tehdejším Rakousko-Uhersku Ministerstvo spravedlnosti. 

Taktéž došlo k zestátnění soudnictví a vězeňství. Po rozpadu Habsburské monarchie 

v roce 1918 převzala nově vzniklá Československá republika vězeňství ve velmi špat-

ném stavu a v meziválečném období začala s nápravou dle možností. Mnoho výhod 

měli například političtí vězni, kteří byli oddělování od kriminálních a nemuseli pracovat. 

Političtí vězni měli například umožněnou donášku stravy z restaurací. (Hála, 2006) 

V roce 1939, kdy začala druhá světová válka, došlo ve vězeňství k velkému 

úpadku. Nepřátelé Německa byli kriminalizování a tato situace se nezměnila 

ani po roce 1945, kdy byli takzvaní nepřátelé socialismu označováni jako pachatelé 

trestné činnosti. Právě rok 1945 je spojen se vznikem věznice, jež byla zřízena dle taj-

ného rozkazu Ministerstva vnitra číslo 189/1955 jako tábor pro válečné zajatce jižně 

od obce Vinařice, kterou lze nalézt poblíž města Kladna. (Vězeňská služba ČR, 2019a) 
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Roku 1967 byl založen Výzkumný penologický ústav, ve kterém probíhalo stu-

dium osobnosti vězňů a tudíž zde byla snaha o jejich nápravy. Tyto právnické, sociolo-

gické, psychologické a pedagogické snahy byly záhy potlačeny, což vedlo k poklesu 

odbornosti. (Hála, 2006) 

Sedmdesátá léta dvacátého století jsou spojena s rozsáhlou rekonstrukcí věz-

nice, která byla zaměřena obzvláště na zvětšení ubytovací kapacity, jež v té době čítala 

dva tisíce ubytovaných vězňů. V blízkosti věznice se nacházely doly s černým uhlím, 

kde pracovala většina odsouzených. (Vězeňská služba ČR, 2019a) 

Nová příležitost pro reformu vězeňství přišla s pádem totalitního režimu roku 

1989, kdy byla sestavena koncepce vězeňství ve shodě s Evropskými vězeňskými pra-

vidly. Vězeňství již nesloužilo politickým stranám – depolitizace. Jednotlivým ředite-

lům věznic byla dána větší pravomoc – decentralizace. Vězňům byly zajištěny vhodné 

materiální podmínky a bylo s nimi jednáno v souladu ze zákonnými normami – huma-

nizace. (Kuchta, 2005) 

1.2 Organizace vězeňství a učilišť vězeňské služby 

Po území České republiky jsou rozmístěny detenční ústavy, vazební věznice, věz-

nice, generální ředitelství, akademie a střední odborná učiliště (viz Příloha1, Obrázek 

1). Vězeňská služba je řízena generálním ředitelem a samotné vzdělávání odsouze-

ných spadá do gesce náměstka pro vzdělávání a odborné zacházení pod odbor výkonu 

vazby a trestu (viz Příloha 1, Obrázek 2). Ředitel středních odborných učilišť sídlí v Praze 

a odtud řídí všechna školská vzdělávací střediska, která jsou umístěna v určitých věz-

nicích (viz Příloha 1, Obrázek 3). 

Vězeňská služba je jako celek organizována dle zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeň-

ské službě a Justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Jedná se organizovaný bezpečnostní sbor dle vojenských pravidel, který řídí generální 

ředitel, jež je jmenován i odvoláván ministrem spravedlnosti. Dle tohoto zákona je za-

jišťován výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby a výkon zabezpečovací detence 

v prostorách, kterými jsou věznice pro výkon vazby a trestu, věznice pro místní výkon 

trestu, budovy soudu a státních zastupitelství i další střežené objekty Vězeňské služby 

České republiky. 
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Vězeňská služba disponuje taktéž Zdravotnickou službou a Zotavovnami. Sa-

motné pojmy „zdravotnická služba“ a „zotavovna“ dostatečně vypovídají o funkci jed-

notlivých organizačních jednotek. Zdravotnická služba poskytuje zdravotní péči všem 

osobám, které se ve věznicích nacházejí (příslušníkům, civilním zaměstnancům, obvi-

něným, odsouzeným a chovancům). V každé věznici je zdravotní středisko, které je ob-

sazené praktickým lékařem a zdravotní sestrou. Vlastní lůžkovou péči zajišťují dvě ne-

mocnice (Pankrác a Brno). Zatímco zotavovny jsou zřízeny pro potřeby rekreace za-

městnanců a taktéž se využívají k pořádání školení i konferencí (Statistická ročenka 

Vězeňské služby 2014, 2015) 

Generální ředitelství je odborným orgánem, který kontroluje a řídí celou Vězeň-

skou službu České republiky, přičemž ji metodicky zabezpečuje. Dbá na to, aby orga-

nizační jednotky plnily všechny úkoly. Generální ředitelství řídí generální ředitel, 

který se zodpovídá za svou činnost ministrovi spravedlnosti. (Zákon č. 555/1992 Sb., 

§ 1) 

Vazební věznice jsou využívány k ubytování obviněných, o kterých dosud pravo-

mocně nerozhodl soud. Na obviněného se hledí dle presumpce neviny jako na nevin-

ného, dokud soud nevynese pravomocný rozsudek. (Zákon č. 293/1993 Sb., § 2) 

Ústavy pro výkon zabezpečovací detence slouží k umísťování chovanců, 

kteří spáchali zvlášť závažný trestný čin. Zde se umísťuji jen osoby na základě soudem 

nařízeného výkonu zabezpečovací detence (Zákon č. 129/2008, § 2) 

Střední odborné učiliště poskytuje vzdělání ve formě studijních programů od-

souzeným a obviněným. Je to výchovně vzdělávací zařízení, které působí po celé re-

publice. Nabízí přípravu pro výkon budoucího povolání nebo jeho další doplnění a pří-

padnou rekvalifikaci v podobě vzdělávacích kurzů. (Střední odborné učiliště, 2019a) 

Akademie má celorepublikovou působnost, kterou zajišťuje příslušníkům a za-

městnancům získání nezbytné základní kvalifikace, jež je potřebná pro plnění úkolů. 

Současně je zde rozvíjena výuka pro další rozvoj a výzkumná činnost v oblasti penolo-

gie i penitenciaristiky. (Akademie, 2019) 

Věznice jsou výrazně ohraničené prostory. Zde je vykonáván trest odnětí svo-

body. Odsouzení jsou dle rozhodnutí soudu zařazeni do jednoho z dvou typů věznic 
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(s ostrahou, nebo se zvýšenou ostrahou), případně do věznice pro mladistvé a ná-

sledně mohou být přemístěni v souladu s rozhodnutím soudu, což provádí generální 

ředitelství ve spolupráci s ředitelem věznice. (Zákon č. 169/1999, § 8) 

Věznice je řízena ředitelem věznice (Příloha1, Obrázek 4), který odpovídá za to, 

aby fungoval bezproblémový chod věznice. Na sestavování všech smluv se podílí práv-

ník věznice, který také věznici jako celek zastupuje u soudu. Příjem nových zaměst-

nanců provádí personální oddělení. Pověřený policejní orgán je takzvané oddělení pre-

vence a stížností, které odhaluje a šetří trestnou činnost ve věznici jak ze strany za-

městnanců, tak i ze strany odsouzených. Administrativní činnosti v oblasti odsouze-

ných jsou vykonávány na správním oddělení. Dodržování pravidel bezpečnosti práce, 

pravidel ekologie a požární ochrana je v kompetenci technika požární ochrany a bez-

pečnosti práce (ekologa). Zdravotní péči o zaměstnance i odsouzené realizuje zdra-

votní středisko. Finanční služby a provoz účetnictví celé věznice je hlavní činností eko-

nomického oddělení. O funkčnost softwaru a hardwaru ve věznici se stará oddělení 

informatiky. Na korektní průběh výběrových řízení dohlíží oddělení logistiky, přičemž je 

velká pozornost tohoto důležitého oddělení věnována také skladování a péči o mate-

riální prostředky pro příslušníky a civilní zaměstnance. Výkonným orgánem pro zabez-

pečení práv a povinností odsouzených je oddělení výkonu trestu. 

1.3 Funkce a účel trestu odnětí svobody 

V penologické literatuře lze nalézt mnoho pohledů na to, jaké by měl mít výkon 

trestu odnětí svobody funkce. Penologie je vědou o trestu a trestání. Zabývá se účinky 

z hlediska volby adekvátního působení na pachatele trestného činu. Hlavním účelem 

výkonu trestu je, aby nedocházelo k opakování trestného činu. (Sochůrek, 2007) 

Dle Hály (2006) je užitečné odlišit dvě základní funkce trestu. První je vyrovnávací 

funkce, která má za cíl vyrovnat se s realitou trestného činu. Druhou funkcí je funkce 

regulativní, jež chrání společnost před zločinem. 

Vyrovnávací funkce má dva aspekty. Prvním aspektem je narovnání vztahu mezi pa-

chatelem a obětí. Oběť trestného činu by měla mít dostatek času, aby se mohla vyrov-

nat s křivdou a kompenzovat emoce. Pachatel má mít možnost omluvy a navrhovat 

náhradu škody. Jestliže jsou trestné činy závažnější, je nutné uložit trest odnětí svo-

body. Druhým aspektem je přijetí viny pachatele za své protizákonné jednání. Umístě-

ním pachatele do výkonu trestu odnětí svobody je dán jeho osobě dostatek času, 

aby si uvědomil své jednání.  
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K regulativní funkci lze vykonávat třemi přístupy. Prvním přístupem je izolace, aby bylo 

znemožněno další páchání trestné činnosti, což je realizováno ve věznicích. Druhým 

přístupem je odstrašení pachatele, aby v budoucnosti další trestný čin nespáchal. Tře-

tím přístupem je pracovat na změně chování pachatele a snažit se o jeho reintegraci 

do společnosti. 

Dle Jelínka (2013) by měl trest odnětí svobody dva základní účely. První účel je 

preventivní, kdy je společnost chráněna omezením pachatele v páchání další trestné 

činnosti. Druhým účelem je systematické výchovné působení na pachatele, ke kte-

rému dochází již samotným uložením trestu. 

Hlavním účelem výkonu trestu je ochrana společnosti před pachateli trestných 

činů a zabránění odsouzenému v páchání další trestné činnosti. Během výkonu trestu 

odnětí svobody je na odsouzeného výchovně působeno, aby vedl řádný život. K tomu 

je využíván trest a odměna jako jedněch ze dvou základních výchovných prostředků. 

Během reintegrace odsouzeného je brán zřetel na individuální osobnost každého je-

dince. (Vazební věznice, 2019) 

1.4 Práva odsouzených 

Odsouzenému jsou ve výkonu trestu odnětí svobody přiznávána určitá práva. Vý-

kon trestu může probíhat jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost odsou-

zeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody, ale tím nesmí být ohrožena po-

třeba ochrany společnosti. Jednání s odsouzeným musím probíhat takovým způso-

bem, aby bylo zachováno jeho zdraví. Současně se v odsouzeném podporují takové 

postoje a dovedností, které mu pomohou vést po propuštění soběstačný život v sou-

ladu se zákonem. 

Odsouzený má zejména právo na pravidelnou stravu. Denně je mu poskytnuta 

osmihodinová doba ke spánku. Současně musím být odsouzenému poskytnuta také 

odpovídající zdravotní péče. Na svoje náklady smí odsouzený odesílat písemná sdě-

lení, avšak vězeňská služba má právo určitou korespondenci kontrolovat. Návštěvy od-

souzených probíhají v čase, který určuje ředitel věznice. Další práva odsouzených jsou 

rozvedena a konkretizována v řádu o výkonu trestu odnětí svobody. (Vyhláška 

č. 345/1999 Sb.) 

Vzdělávání odsouzených je vymezeno v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody 

a o změně některých souvisejících zákonů, kde je stanoveno, že odsouzeným  
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„u nichž jsou pro to předpoklady, se obvykle umožní, aby získali vzdělání na základní 

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

získat a zvyšovat si svoji pracovní kvalifikaci.” (Zákon 169/1999 Sb., § 34) 

1.5 Historie vzdělávání odsouzených 

Počátek vzdělávání odsouzených v českém vězeňství začíná v první polovině de-

vatenáctého století. 

„Významnou postavou v historii českého vězeňství byl páter František Josef Ře-

záč (6. 1. 1819 – 25. 12. 1879), kněz, pedagog a vlastenec, který působil ve věznicích.“ 

(Sochůrek, 2008, str. 15) 

Dle Řezáče byla zločinnost společenským zlem, kterou bylo nutné překonávat 

šířením dobra. Filosofické kategorie Řezáče nezůstaly v jeho díle prázdnými pojmy. 

Snažil se vtisknout pedagogický rozměr do vězenství, přičemž kladl důraz na to, 

aby byly uplatňovány didaktické a etické principy při zacházení s vězni. Jeho kom-

plexní přístup ve vzdělávání byl prosazován z hlediska rozvíjení schopností rozumo-

vých i vlastností citových a volních. Roku 1852 dokončil svoje nejvýznamnější dílo s ná-

zvem „Vězeňství v posávadních spůsobech svých s návrhem o zdárnější trestání a po-

lepšování zločinců“. (Uhlík, 2006) 

Během druhé světové války spadá všechna moc pod německou správu, 

kdy jsou zabavována všechna vězeňská zařízení, která se nachází na našem území. 

S ukončením okupace našeho státu německými vojsky se systém českého vězeňství 

začíná pomalu vracet na úroveň předválečnou. Roku 1957 jsou vydány Minimální pra-

vidla pro zacházení s vězněnou osobou od Organizace spojených národů, čímž začíná 

další snaha reformovat vězeňství na našem území. (Mařádek, 2005) 

Další pokusy vzdělávat odsouzené pokračují v šedesátých letech, kdy se stal 

systém vězeňství neudržitelný kvůli mezinárodním požadavkům, které byly na české 

vězeňství kladeny. Byl vydán zákon č. 59/1965 o výkonu trestu odnětí svobody, na je-

hož základně bylo každému odsouzenému umožněno získat vzdělání a účastnit se 

dalších forem vzdělávání. Vězeňská služba také přestává spadat pod Ministerstvo vni-

tra a roku 1968 se zařazuje do kompetencí Ministerstva spravedlnosti a tím začíná re-

forma celého vězeňství. Dochází k založení Výzkumného ústavu penologického 

pod vedením psychologa Čepeláka, ve kterém je vytvořený tým odborníků (pedagogů, 
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sociologů, psychologů a právníků), jež se zabývá studiem odsouzených a jejich mož-

nostmi resocializace jako velice podstatnými činnostmi vězeňství. (Uhlík, 2006) 

Normalizace osmdesátých let se odráží i ve vězeňství, kdy je Výzkumný ústav pe-

nologický zrušen a vězeňství je zařazeno pod Sbor nápravné výchovy. K dalším změ-

nám dochází v souvislosti se změnami po 17. 11. 1989, kdy je opět nastolena humani-

zace ve vězeňství díky začlenění českého vězeňského systému do Evropské unie, 

dle trendů zmíněných v Evropských vězeňských pravidlech (Mařádek, 2005) 

Z důvodu členství v Evropské unii je Česká republika vázána dodržováním nad-

národních norem. Tato Evropská vězeňská pravidla byla přijata Ve Štrasburku roku 

1991. Mimo jiné je v těchto pravidlech zakotvena systematická příprava odsouzených 

na nový život po propuštění, kterou je právě vzdělávání a výchova ve vězení. (Sochůrek, 

2007) 

V Evropských vězeňských pravidlech je zmíněno, že všichni věznění mají nárok 

na výchovu, jež musí obsahovat základní vzdělávání a výchovu, která je spojena s mož-

ností využívání knihoven. Zaměstnanci vězeňského systému musí postupovat jedno-

duchými způsoby k naplnění výchovných cílů. Důležitá je také soustavná podpora za-

členění se vězněných do společnosti po výkonu trestu odnětí svobody. Nezbytnou po-

zornost je třeba věnovat specifickým vězněným, kteří mají osobní problémy a také 

zvláštní přístup volit k vězněným analfabetům. Není zde opomenuta také soustavná 

práce na rozvíjení tělesné přípravy vězněných. Důraz je současně kladen na tvořivé 

a kulturní činnosti, které poskytují vězněným možnost rozptýlení a seberealizaci. Věz-

nění mají mít k dispozici přístup k vyučujícímu personálu, aby dostali správnou vý-

chovu a vzdělání (Evropská vězeňská pravidla, 1996) 

1.6 Vzdělávání ve výkonu trestu 

Pro samotného odsouzeného má vzdělávání velký význam. Důsledkem zařazení 

osoby do výkonu trestu odnětí svody je pravděpodobné, že může dojít k jeho oslabení 

v oblastech pracovních i rodinných. Tím lze předpokládat, že pobyt ve věznici u odsou-

zeného může způsobit zhoršení sociálních vztahů a úroveň komunikace. Právě vzdě-

lávání umožňuje do jisté míry tyto negativní důsledky kompenzovat. 

Jednou z důležitých částí vzdělávání je učení dospělých. Tento proces je velice 

dlouhý a obsáhlý. Člověku může zabrat většinu života. V dnešní době jsou kladeny 
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na člověka velké nároky hlavně ve vzdělání a uplatnění na trhu práce, proto je stálou 

nutností prohlubování znalostí a zvyšování kvalifikací. Pracovník, který je vzdělán 

ve více profesích, má mnohem větší uplatnění na trhu práce. (Veteška, 2016) 

Dle Čírtkové (2013) by mělo díky vzdělávání dojít ke změnám v postojích k práci, 

volním vlastnostem (usuzování), pojetí osobní autonomie (určování vlastního osudu) 

a sebepojetí (vlastní odpovědnost). Vzdělávání se tím stává nepostradatelné pro reso-

cializaci odsouzeného. 

Vzdělávání ve výkonu trestu je velmi důležité, a proto bylo lidskou společností 

ukotveno v platné legislativě. V zákoně č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody 

je v § 34 uvedeno, že odsouzeným, u kterých jsou předpoklady, se zpravidla umožňuje 

získat vzdělání na základní nebo na střední škole, případně se účastnit dalších forem 

vzdělávání. 

Každý odsouzený by měl mít tedy možnost si doplnit své  

 „vzdělávání v korespondenčních kursech a v síti základních, středních, vyšších odbor-

ných nebo vysokých škol České republiky“ (Vyhláška č. 345/1999 Sb., § 36, odst. (4), 

písm. c) 

z čehož je zřejmé, že se může každý odsouzený zapojit do procesu vzdělávání. 

Vzdělávání odsouzených je také ukotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškol-

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

který Ministerstvu spravedlnosti umožňuje zřizovat a rušit školy i školská zařízení. 

1.6.1 Formální vzdělávání ve výkonu trestu 

Dle Šeráka (2009) je formální vzdělávání realizováno ve vzděláváních institu-

cích, kterými jsou zpravidla školy. Právními předpisy jsou vymezeny jeho funkce, cíle, 

obsah, organizační formy a způsoby hodnocení. Jeho absolvování je potvrzeno přísluš-

ným osvědčením (například výučním listem, maturitním vysvědčením, nebo vysoko-

školským diplomem). Jednotlivé stupně vzdělání na sebe navazují (od základního, 

přes střední až po vysokoškolské). 

Formální vzdělávání si zajišťuje vězeňská služba sama, nebo spolupracuje 

s dalšími subjekty, které mohou poskytovat vzdělávání. Odsouzení mají možnost si zís-

kat, nebo doplnit základní vzdělání prostřednictvím základní školy, se kterou věznice 
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za tímto účelem navázalo spolupráci. Kompletní výuku v rozsahu celé základní devíti-

leté školy nemůže vězeňská služba poskytovat, protože k tomu nemá potřebnou akre-

ditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Nejširší nabídku vězeňská služba poskytuje v oblasti středního odborného 

vzdělávání, čímž se snaží usnadnit odsouzeným návrat zpět do společnosti. Většina 

odsouzených má pouze ukončené základní vzdělání, nebo jsou vyučeni v oboru, 

ve kterém je velmi obtížné se uplatnit. Z tohoto důvodu je kladen vězeňskou službou 

důraz zejména na střední odborné vzdělávání. (Váňa, 1998) 

Střední odborná učiliště jsou dislokovaná v jednotlivých věznicích (Příloha1, Ob-

rázek 3), kde probíhá výuka učebních oborů a jsou zde provozovány různé akredito-

vané kurzy (Tabulka 1: Školská vzdělávací střediska). Vyjma těchto vzdělávacích stře-

disek existují odborná učiliště ve věznici Vinařice a Jiřice. 

 
ŠVS Heřmanice 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně 

montážní práce 

ŠVS Pardubice 65-51-E/02 Práce ve stravování 

ŠVS Plzeň 23-51-E/01 Strojírenské práce 

ŠVS Rýnovice 23-56-H/01 Obráběč kovů 

ŠVS Stráž pod Ralskem 23-56-H/01 Obráběč kovů 

ŠVS Světlá nad Sázavou 31-59-E/02 Šití prádla 

69-54-E/01 Provozní služby 

ŠVS Valdice 23-56-H/01 Obráběč kovů 

ŠVS Všehrdy 65-51-E/02 Práce ve stravování 

33-57-E/01 Dřevařská výroba 

26-51-E/02 Elektrotechnické a strojně 

montážní práce 

ŠVS Kuřim 65-51-E/02 Práce ve stravování 

Tabulka 1: Školská vzdělávací střediska (https://www.vscr.cz/stredni-odborne-uciliste/o-nas/zakladni-

informace/) 

Individuální záležitostí je pro odsouzené středoškolské a vysokoškolské vzdě-

lávání. Ministerstvo spravedlnosti dosud nezřídilo žádnou střední školu ani vysokou 

školu, ale odsouzených umožňuje dálkové studium na Biskupském gymnáziu Bo-

huslava Albína v Hradci Králové, Střední podnikatelské škole v Jičíně a dalších středních 
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školách. Vysokoškolské vzdělání mají odsouzení možnost získat na Masarykově uni-

verzitě, Karlově univerzitě. Zájemci z řad odsouzených musí nejdříve uspět u přijíma-

cích zkoušek a následně jsou komisí věznic vybráni potencionální studenti s nízkou 

nebezpečností. (Generální ředitelství, 2019a) 

1.6.2 Neformální vzdělávání ve výkonu trestu 

Neformální vzdělávání je souhrn cílených a strukturovaných aktivit člověka, 

ke kterým je veden ve svém volném čase. Tyto aktivity nemusí být po ukončení potvr-

zeny vystavením dokladu o jejich absolvování. Neformální vzdělávání pomáhá zlepšit 

společenské a pracovní uplatnění, přičemž se zaměřuje na získávání vědomostí a do-

vedností. (Hájek, 2011) 

Dle Průchy (2003) je neformální vzdělávání definováno jako organizované vzdě-

lávání, které má systém a je realizované mimo formální vzdělávání například ve formě 

kroužků, nebo aktivit. Je poskytováno určitým skupinám lidí vybranými formami v ur-

čitých obsahových oblastech. 

Pracovní aktivity jsou velice důležitou součástí, kterým se může odsouzený 

ve výkonu trestu věnovat. V minulosti byly tyto činnosti považovány za jistou formu 

trestu. V období před listopadem 1989 (komunismus) bylo pracovní vytížení odsouze-

ných téměř stoprocentní. Po reformách spojených se Sametovou revolucí začalo pra-

covní nasazení a s tím spojená zaměstnanost velice klesat. Tím byl neblaze ovlivněn 

vězeňský život a také snížena míra resocializace. Proto by se této aktivitě měla věnovat 

velká pozornost. Obzvláště z důvodu, protože pracovní aktivity zapojují duševní a fy-

zické schopnosti člověka, čím dochází k rozvoji osobnosti. Jedním z hlavních důvodů 

je to, že si odsouzení zvyknou na povinnost pracovat, což mohou využít po propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody. (Fábry, 1995) 

Ve věznicích je věnována pozornost také naučným aktivitám, které probíhají 

zpravidla ve formách skupinového sezení, díky kterému si věznění zlepšují úroveň 

svých znalostí, ale také se lépe orientují v sociálních vztazích. Při těchto naučných ak-

tivitách dochází ke změně přístupu k budoucímu životu po výkonu trestu odnětí svo-

body a vůbec se celkově mění chování odsouzených. Tyto naučné aktivity probíhají 

spíše jako terapie, což nesnižuje jejich význam v oblasti získávání nových informací 

vězněnými, které jsou nejčastěji zaměřeny na znalost dějin, zeměpisu, nebo cizích ja-

zyků (Fischer, 2006) 
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1.6.3 Informální vzdělávání ve výkonu trestu 

Dle Palána (2002) lze definovat informální vzdělávání jako postupné získávání 

vědomostí, dovedností a stejně tak postojů získaných ze zkušeností každého dne. 

Tento proces probíhá každý den kontaktováním rodiny, přátel, kolegů v práci, případně 

i čtením knih nebo posloucháním rozhlasu. Na rozdíl od formálního a neformálního 

vzdělávání, není informální vzdělávání organizováno a tudíž se jedná o nesystema-

tické, nekoordinované učení. 

Zájmovými aktivitami jsou takové aktivity, kdy nejsou odsouzení pod přímým 

dohledem zaměstnance a k jejich realizaci dochází z důvodů zlepšení schopností, me-

zilidského myšlení a vztahu k ostatním lidem v okolí. Zájmovým aktivitám se věnují 

odsouzení ve volných chvílích a konají je pro své potěšení a vyhovění svým potřebám. 

Díky tomu tráví odsouzení svůj volný čas, aby byly uspokojovány jejich potřeby. 

Dle možností svých a v souladu s vnitřními pravidly (například vnitřní řád věznice) se 

o sebe odsouzení sami starají takovým způsobem, že si perou, žehlí a celkově se starají 

o své civilní a ústavní věci. Odsouzení, kteří mají finanční prostředky, si mohu nakoupit 

ve vězeňské kantýně věci ke své potřebě. K dispozici jsou odsouzeným také společen-

ské hry a televize, díky kterým tráví svůj čas ve výkonu trestu odnětí svobody. Jedněmi 

z nejoblíbenějších aktivit u odsouzených jsou fyzické aktivity, kterým bezesporu vé-

vodí posilování. Pro bezpečnost není zcela optimální, aby měli odsouzení lepší fyzic-

kou kondici, než zaměstnanci, ale přínosem této aktivity je zejména využití přebytečné 

energie a tlumení agresivního chování odsouzených. (Hála, 2006) 

1.7 Peniteciární pedagogika 

Obecným cílem peniteciární pedagogiky, která má shodné cíle jako obecná pe-

dagogika je výchova člověka. Penitenciární pedagogika je omezena délkou trestu od-

nětí svobody, tudíž ji nelze v plném rozsahu realizovat v podmínkách věznic. (So-

chůrek, 2007) 

Dle Jůzla (2012) je specifickým cílem peniteciární pedagogiky zbavit se nežádou-

cích forem chování a přizpůsobit jedince společenským normám. Odstraňují se také 

nežádoucí návyky a pracuje se na přetvoření protispolečenských nálad. Individuální 

cíle se soustřeďují zejména na jedinečnost a neopakovatelnost člověka. Jsou stano-

veny pro konkrétního jedince. Zaměřují se především na to, aby si odsouzený osvojil 
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žádoucí vědomosti a dovednosti. Odsouzený tím bude lépe připraven na svůj budoucí 

život. 

Výchovný proces lze v peniteciární pedagogice rozdělit do tří etap. První etapa 

probíhá na nástupním oddělení, kdy je týmem odborníků (speciální pedagog, psycho-

log a sociální pracovnice) umístěn odsouzených do konkrétního programu. Vězeň se 

při této příležitost seznámí se svými povinnostmi, řádem věznice a je pro něj vytvořen 

vhodný program zacházení. Ve druhé etapě je již odsouzený umístěn na běžné uby-

tovně, nebo na specializovaném oddělení, kde plní program zacházení. Ve třetí etapě, 

kdy je odsouzený zpravidla umístěn na výstupním oddělení probíhá příprava na od-

chod z věznice do společnosti. (Sochůrek, 2007) 

Jůzl (2012) člení výchovný proces v penitenciární pedagogice do čtyř etap, 

kdy prakticky rozděluje první etapu dvou částí. V první části je prováděna pedago-

gicky-psychologická diagnóza a ve druhé etapě pedagogické plánování je zpracován 

program zacházení. 

1.8 Penitenciární pracovníci 

Ve věznici pracují pedagogičtí zaměstnanci na oddělení výkonu trestu, popří-

padě vazby. Samotný provoz oddělení výkonu trestu zajišťují také příslušníci (dozorci), 

kteří jsou jednou ze základních osob vykonávající přímou práci s vězni. Dozorci provádí 

nepřetržitou kontrolní činnost, během které odpovídají za dodržování stanovené 

kázně ze strany odsouzených. Dozorci vykonávají službu jako příslušníci a občanští za-

městnanci odborně působí na odsouzené jako civilní zaměstnanci. (Sochůrek, 2007) 

Vychovatel zajišťuje komplexní výchovnou, vzdělávací a diagnostickou činnost. 

Jeho práce spočívá v řešení problémů a požadavků odsouzených na kmenovém od-

díle. Vychovatel zná velmi dobře atmosféru na oddíle a přístup jednotlivých odsouze-

ných k výkonu trestu. Obecně je vychovatel člověkem, kterým pomáhá odsouzeným 

k pochopení morální čistoty. Mezi další povinnosti vychovatel je vést stanovenou do-

kumentaci a aktivity v programu zacházení se svěřenými vězni, přičemž v těchto pro-

gramech navrhuje změny a vyhodnocuje je. Osobou vychovatele je realizována kázeň-

ská pravomoc v podobě odměn a trestů. Mezi další důležitou povinnost vychovatele 

patří zkoumání příčin mimořádných události a snaha jim předcházet, přičemž spolu-

pracuje zejména s dozorci. Při své práci je vychovatel odborně veden speciálním pe-

dagogem. (Hála, 2006) 
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Speciálním pedagogem je garantována odborná úroveň realizace programu za-

cházení. Metodicky řídí a usměrňuje činnosti vychovatelů. Je zodpovědný za úroveň 

odborného zacházení s odsouzenými a navrhuje diagnostické metody řešení jejich 

možné resocializace. Funkce speciální pedagoga je spojena s největší kázeňskou pra-

vomocí ze všech pedagogických pracovníků. Důležitou náplní práce speciálního peda-

goga je koordinace zpracovávání komplexních diagnóz a programu zacházení. (So-

chůrek, 2007) 

Psychologem jsou diagnostikováni jemu svěření věznění. Jeho osobou je zpra-

cováváno posouzení, které je nutné pro to, aby byl odsouzených schválen k zařazení 

do programu zacházení. Psycholog vede pohovory, konzultuje a vytváří zprávy na zá-

kladě žádosti oprávněných zaměstnanců věznice. V případě potřeby je psychologem 

provedena intervence, nebo terapie ať již skupinová, nebo individuální pro zaměst-

nance i vězněné. Psychologem jsou navrhování odsouzení na umístění do krizového 

oddělení. Provádí také aplikovaný výzkum a vede potřebnou dokumentaci, za kterou 

je zodpovědný. (Sochůrek, 2007) 

Sociálním pracovníkem je vypracovávána diagnóza, socioterapetutický plán 

a taktéž komplexní zpráva pro program zacházení odsouzeného. Hlavní náplní práce 

sociální pracovníka je zprostředkovávat kontakt vězněného a okolního světa. Jeho po-

mocí vězněný navazuje sociální vazby. Sociálním pracovníkem jsou podávány infor-

mace o vězněných jeho blízkým osobám, ale také úřadům. V závěru výkonu trestu pod-

poruje odsouzeného u hledání nové práce a v případě potřeby jim také zprostředko-

vává potřebné ubytování, aby mohl vést řádný život. (Hála, 2006) 

1.9 Motivace 

Dle Mužíka (2004) má dospělý člověk potřebu se učit a také se chce zdokonalo-

vat. Člověk tak reaguje, protože cítí rozdíly mezi tím, čím by chtěl být a čím v současné 

době je. Lidské potřeby jsou pociťovány a tím vzniká nutnost, aby byly uspokojovány. 

Hartlem (1999) je motivace rozlišována podle zisku. Běžnou potřebou každého 

dospělého člověka je někam patřit a tudíž je normální se setkávat s lidmi, přičemž 

od nich vyžadujeme kladnou odezvu na svoje jednání – bezprostřední zisk. V případě 

krátkodobého zisku využíváme informace, které jsme získali prostřednictvím školení, 
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nebo kurzů například v zaměstnání. Pro dlouhodobý zisk je charakteristický růst pres-

tiže a odborností, se kterým bývá často spojeno zvýšení výdělků v zaměstnání díky 

vzdělávání. 

Pod samotnou motivací si lze přestavit psychický proces, kdy dochází ke zvýšení, 

nebo poklesu aktivity. Lidský organismus na to může reagovat svou mobilizací, což se 

nejčastěji projevuje jako napětí, neklid, nebo činnostmi, které jsou zaměřeny k dosa-

žení cílů. (Vacínová, 2005) 

Podle Hatla (1999) lze rozlišit motivaci na vnitřní a vnější.  

V případě vnitřní motivace vychází z člověka touha, aby svých cílů dosáhl zevnitř sebe, 

což je považováno jako nejhodnotnější pro učení. V člověku jsou vyvolávány příjemné 

pocity očekávání a radosti, jež jsou nejúčinnější pobídkou. Jsou to zpravidla výsledky 

práce, na které se člověk těší. Může to být i činnosti, kterou člověk vykonává samo-

statně. Tím vzniká u člověka uspokojení, díky kterému dochází ke zlepšování výkonu. 

Tuto výkonovou motivaci je nutné považovat za velmi účinnou. Výsledky samotného 

učení mají pro dospělého člověka značný význam, a proto dospělý člověk věnuje učení 

tolik času a úsilí. Učení je těžkou prací i pro nejnadanější lidi, které se učí. 

Dle Nakonečného (2014) vychází vnitřní motivace z pohnutek lidí. Jde o jejich 

vlastní zájmy, kterými uspokojují své potřeby. Člověk, který je motivován vnitřně, má 

zájem o daný předmět (vzdělávání). V dospělosti je potřeba vzdělávání spojena se 

způsobem nalezení možnosti řešení úkolů a problémů. Motivem je dosáhnutí úspěchu 

a vnitřního uspokojení se snahou vyhnutí se neúspěchu. Obavy z možného neúspěchu 

jsou také motivačními zdroji. 

Vnější motivace nejčastěji vyplývá z potřeb podniku, nebo organizace, která vy-

žaduje, aby se zaměstnanec vzdělával. V případě, že se člověk podřídí potřebám za-

městnavatele, rodiny, nebo jiných osobo z okolí, jedná se o motivaci vnější. V tom pří-

padě se již nejedná od dobrovolné vzdělávání a člověk může takovéto vzdělávání od-

mítnout. (Hartl, 1999) 

Také Nakonečný (2014) zmiňuje, že vnější motivace vychází z okolního pro-

středí. Člověk je veden cestou a jsou na něj kladeny nároky, jež má splnit. Vnější moti-

vace je spojena s pobídnutím od někoho druhého a vede člověka, aby dosáhl určité 

cíle. Samotné uspokojení se dostavuje po obdržení pochval a odměn. 
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Jako příklad lze uvést studenta, který usilovně pracuje na úkolu do školy, 

aby dostal jedničku. Kdyby jedničku nedostal, tak mu rodiče zakáží hrát fotbal. V tomto 

případě je student motivován, aby velmi dobře splnil svůj úkol. Tento případ je typický 

případem, kdy se ukazuje vnější motivace. Výsledkem je chtěné povolení od rodičů, 

aby studentovi povolili hrát studentovy fotbal. Student samozřejmě motivován je, 

ale důvodem jeho usilovné práce není jeho vnitřní odhodlání, které je spojeno se sna-

hou o vlastní zdokonalení, nýbrž povolení hrát fotbal. (Spaulding, 1992) 

Odsouzený je prakticky povinen se ve výkonu trestu vzdělávat, protože si musí 

vybrat z aktivit, které věznice nabízí. 

Podle Beneše (2008) je vzdělávání ovlivněno pěti faktory. 

Prvním faktorem je osobní charakteristika člověka. 

Mezi tyto charakteristiky patří se věk, pohlaví, snaha se rozvíjet a získávat znalosti. 

Druhým faktorem je životní situace. 

Hlavním důvodem, proč byl odsouzených umístěn do výkonu trestu, je právě jeho ži-

votní situace, díky které spáchal trestný čin. Ve věznici je na odsouzeného působeno, 

aby změnil svůj způsob života. Vzdělávání souvisí s časem, kterého má odsouzený do-

statek a samotné vzdělávání není také spojeno s finančními náklady pro odsouzeného. 

Výjimkou je pouze studium na vysoké škole. 

Třetím faktorem jsou okolí a vztahy. 

Odsouzený je ve věznici v uzavřené komunitě. Výrazný vliv na sebe mají samotní od-

souzení mezi sebou, protože spolu tráví mnoho měsíců a někdy i let ve společných 

prostorách. Tím se bohužel oslabují původní vztahy a klesá vliv vnějšího prostředí. 

Právě to jsou důvody, proč je povinná součást programu zacházení podpora vnějších 

vztahů. 

Čtvrtým faktorem jsou podle epochální témata a výzvy. 

Jednou z hlavních povinností penitenciárních pracovníků je vzdělávání odsouzených. 

Je důležité, aby obsah vzdělávacích aktivit odsouzené upoutal a byl pro něj zajímavý, 

čímž dojde k uspokojení potřeb k získávání nových informací o určitém tématu. 

Pátým faktorem jsou společenské klima a společenský rámec ve vztahu k učení. 

Již bylo zmíněno na začátku tohoto odstavce, že vzdělávací aktivity jsou pro odsouze-

ného povinně volitelné. Povinnost se vzdělávat má každý odsouzený, přičemž má 

možnost si vybrat z širokého spektra vzdělávacích aktivit, které jsou mu již při nástupu 

do výkonu trestu nabídnuty. 
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1.10 Resocializace 

Resocializační snahy jsou navázáním a opětovným spojením přerušených ře-

tězců socializace na místech, kde došlo k narušení a pokouší se modelovat nebo for-

movat odsouzeného v jeho budoucím životě takovým způsobem, aby bylo jeho zapo-

jení do společnosti skutečné a bezproblémové. (Černíková, 2002) 

 Výrost (2008) uvádí, že během fáze resocializace se skupina snaží, aby byl vztah 

pro obě strany zase výhodný. Dochází tím k opětovnému vrácení jedince do společ-

nosti a přijetí společných hodnot i vzorců chování. 

Dle Mařádka (2005) je resocializace proces, kdy je jedinec zbavován původních 

vzorců chování a přejímá nové vzorce v souladu se základním životním přechodem. 

K tomu může docházet stimulujícím vlivem terapeutické skupiny v průběhu aktivit 

ve výkonu trestu a stejně tak muže být deprimován vězeňskou subkulturou. O obou 

případech je jedinec pod mimořádně silným tlakem, kterého nabývá diktátem silné 

autority, jež reprezentuje společnost daného druhu. 

Ve vězeňství je resocializací míněna korektivní nebo druhotná socializace je-

dinců, u kterých neproběhl úspěšně proces socializace v předchozích vývojových eta-

pách. Normy resocializovaného jedince jsou ve shodě s normami, které jsou uznávány 

většinovou společností, protože si je jedinec osvojil díky sociální interakci se skupinou, 

ke které se připojil a hodnotový systém této skupiny je odlišný od hodnot, jež jsou ak-

ceptovány většinovou společností. V tomto případě lze hovořit o deviatní socializaci. 

Proces resocializace se u odsouzených zaměřuje na to, aby byly dosaženy změny 

v chování jedince prostřednictvím přímého působení na odsouzeného. To probíhá díky 

posílení jeho smyslu pro odpovědnost a získáváním pozitivních sociálních návyků 

a etických postojů. Stejně tak je zlepšován vztah jedince k práci. Současně je zvyšo-

vána sociální kompetence a potlačovány společenské i sociální nepřizpůsobivosti. 

Nelze opomíjet také odstraňování škodlivých návyků, kterými jsou závislosti na alko-

holu, drogách, či patologické hráčství. V minulosti byly u dospělých jedinců sestavo-

vány resocializační programy. Dnes jsou sestavovány a realizovány programy zachá-

zení. (Veteška, 2015) 
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1.11 Program zacházení 

Vytvoření předpokladů pro úspěšnou reintegraci je hlavním cílem programu za-

cházení s odsouzeným. V každé věznici je vytvářen individuální program zacházení 

pro odsouzeného s ohledem na jeho věk, délku trvání výkonu trestu odnětí svobody, 

umístění v daném typu věznice a také dle možností a vybavení věznice. Na tvorbě pro-

gramu zacházení se podílí všichni zaměstnanci věznice, kteří s odsouzeným ve výkonu 

trestu odnětí svobody pracují. Odborní zaměstnanci věznice se snaží o výchovné a pe-

dagogické působení na odsouzeného, aby došlo k co nejefektivnější resocializaci 

a byly vytvořeny podmínky k vrácení odsouzeného do společnosti. (Sochůrek, 2007) 

Dle Hály (2006) jsou pro každého odsouzeného povinně ve výkonu trestu odnětí 

svobody sestavovány programy zacházení. Během jejich vytváření je brán ohled na in-

dividuální potřeby vězněného a rizika, které přestavuje pro společnost. Je přihlédlo 

i k výběru aktivit, které pozitivně psychologicky působí na osobu ve výkonu trestu 

a jednotlivé výsledky jsou průběžně upravovány podle zjištěných změn v chování. 

V prvních dnech výkonu trestu odnětí svobody je u každého odsouzeného provedena 

analýza jeho zdravotního, psychického a sociálního stavu. Zmíněná analýza obsahuje 

zejména osobní údaje o odsouzeném, výši trestu a charakteristiku trestného činu, so-

ciální zprávu, zdravotní vyšetření a z nich vyplývající omezení. Aby byl program zachá-

zení úspěšný, je důležitá, velmi dobře zvolená příprava na straně odborných zaměst-

nanců. 

Každý odsouzený nechce přijmout jemu nastavený program zacházení. Odsou-

zení s pestrou kriminální minulostí nemají motivaci a vůli se takto nastavených pro-

gramů zúčastňovat. Často převládá nedůvěra v systém a odsouzení mohu být zahořklí 

a zatrpklí. Dochází k tomu v případech, kdy jsou odsouzení pod psychickým nátlakem 

z okolí, nebo díky jejich poznamenání z dětství. Takto projevenou imunitu k programu 

zacházení je nutné potlačit a vyzdvihnout u odsouzených jejich kladné stránky. Nejú-

činnějšími aktivitami je právě zařazování do vzdělávání a pracovních činností. (So-

chůrek, 2008) 

Sarpo je elektronický program, který slouží k provádění analýz a soustřeďování 

informací o odsouzeném. Jedná se o prediktivní nástroj na hodnocení rizik a krimino-

genních potřeb odsouzených, jež je součástí Vězeňského informačního systému. Před-

povídat pravděpodobnost opakování trestné činnosti u odsouzených je účelem hod-

nocení rizik. K tomu se cíleně přizpůsobuje zacházení v přiměřené intenzitě. Za tímto 
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účelem je využíváno Sarpo programu jako jednotného, objektivního, strukturovaného 

a cíleného nástroje pro hodnocení odsouzených, kdy je proveden validizovaným vý-

počtem statistického a dynamického rizika, jež se zaměřuje na identifikaci vybrané 

trestné činnosti. (Generální ředitelství, 2019b) 

1.12 Střední odborné učiliště 

Začátek vzdělávání odsouzených ve Středním odborném učilišti je spojen se se-

dmdesátými léty dvacátého století, kdy se ve věznici rozeběhlo vzdělávání pro negra-

motné odsouzené. Absolvováním tohoto kurzu získali odsouzení znalost na úrovni zá-

kladní školy. Dalším vzděláváním v osmdesátých letech bylo doplňování základního 

vzdělání, kdy výuka probíhala přímo na ubytovnách s využitím kulturních místností. 

Roku 1984 byla zahájena výuka dvouletého učebního provozu, jež se zaměřoval 

na důlní provoz, jehož využití bylo dáno hlavně nutností zařazovat odsouzené do v mi-

nulosti fungujících dolů v blízkém okolí věznice. 

Měsíc září roku 2007 je pro věznici výjimečný díky rozeběhnutí ojedinělého projektu, 

který spočíval ve spolupráci mezi věznicí a soukromým středním odborným učilištěm. 

Zvláštnost tohoto projektu vychází ze skutečnosti, že je učilištěm realizována vlastní 

výuka v určených prostorách věznice. Středním odborným učilištěm je poskytována 

výuka a finanční zajištění vyučování. Věznicí je zaručena bezpečnost všech zúčastně-

ných osob, přičemž jsou věznicí poskytovány prostory pro výuku a dodáváni žáci z vy-

tipovaných odsouzených. 

Vzdělávací projekt je financován učilištěm z prostředků fondů Evropské unie se zamě-

řením na sociálně vyloučené jedince, jež neměli dříve možnost se vyučit nebo měli 

potíže se vzděláváním. Hlavním cílem bylo, aby měli odsouzení možnost získat vzdě-

lávání a tím se zvýšili jejich možnosti při uplatnění na trhu práce. 

Jako zřizovatel a ředitel Středního odborného učiliště vystupuje Ing. Vodička. Projekt 

je schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je postaven na integrova-

ném vzdělávacím programu. (Věznice, 2019) 

Každý zaměstnanec učiliště je seznámen s organizačními a bezpečnostními zá-

sadami, kterými je zejména možnost pohybování se v prostorách samotné věznici. Dů-

ležitá je také možnost rychlého vyrozumění příslušníků věznice, aby eliminovali možné 

ohrožení personálu Středního odborného učiliště. Tím se předchází mimořádným udá-

lostem, která jsou nebezpečným prvkem, jež by mohl ohrožovat bezpečnost výuky. 

(Váňa, 1998) 
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V letošním školním roce 2018/2019 studuje 280 žáků (odsouzených) učební 

obory, kterými jsou práce ve stravování, zednické práce, zahradnická výroba, malířské 

práce. Protože je převážná část osobami sociálně vyloučenými, tak škola žádné školné 

nevybírá. Současně není škole, jako právnické osobě povolena žádná doplňková čin-

nost, a proto je financována pouze dle Smlouvy č. 339/2007 o poskytnutí dotace 

od Středočeského kraje. 

V čele organizační struktury učiliště je ředitel, který je statutárním orgánem školské 

právnické osoby. V souladu se školským zákonem rozhoduje ředitel školy ve věcech 

školské právnické osoby. Ředitel a rada jsou školské právnické orgány. Koordinaci s Vě-

zeňskou službou za věznici zajišťuje zástupce ředitele učiliště, který je zodpovědný 

za chod učiliště v době nepřítomnosti ředitele. Pedagogický sbor je tvořen učiteli 

obecných předmětů a učiteli odborného výcviku na hlavní a částečný pracovní poměr. 

Učitelský sbor tvoří sociálně citliví učitelé se získanou praxí nejen ve školství, ale také 

ve výchovném poradenství a jsou obzvláště znalí prostředí, kde vyučují. Nepostrada-

telnými pracovníky, kteří zajišťují chod učiliště jsou také ekonom – účetní a adminis-

trativní pracovník – materiálový účetní. (Střední odborné učiliště, 2019b) 

1.13 Závěr teoretické části 

Historie vězeňství je spojena s politickým vývojem, o čemž vypovídá využívání 

věznic za druhé světové války a také během totalitního režimu před rokem 1989. Vý-

znamnou osobou devatenáctého století byl páter Řezáč, který se snažil vnést do vě-

zeňství didaktické a etické principy. Od dvacátého století probíhal teoretický rozvoj 

ve Výzkumném ústavu penologickém. V současnosti probíhá výzkumná činnost týka-

jící se penologie a penitenciaristiky na Akademii ve Stráži pod Ralskem. 

Vězeňská služba je organizovaný bezpečnostní sbor, který působí po celém 

území České republiky. Jednotlivé věznice, soudy a další zařízení jsou v řízeny generál-

ním ředitelstvím v gesci jednotlivých odborů. 

Vzdělávání vězněných je možné podle kritéria formálnosti rozdělit na formální, 

neformální a informální. Formální vzdělávání zajišťuje vězeňská služba převážně 

ve věznicích na středních odborných učilištích. Střední ani vysoká škola nebyla dosud 

zřízena, ale probíhá spolupráce s vybranými vysokými a středním školami, kde mohou 

věznění za určitých podmínek studovat. Neformální vzdělávání probíhá zejména for-
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mou aktivit v každé věznici a je vedeno odbornými zaměstnanci (vychovateli a speci-

álními pedagogy). Ve věznicích dochází taktéž k informálnímu vzdělávání, které pro-

bíhá díky čtyřiadvacetihodinovému umístění vězněných v objektech. 

Ve věznicích probíhá resocializace, ke které jsou odsouzení vedeni, aby se mohli 

vrátit zpět do většinové společnosti. Odbornými civilními zaměstnanci jsou sestavo-

vány programy zacházení, které dokumentují výchovné a pedagogické působení 

na odsouzeného, aby bylo docíleno co nejefektivnější resocializace. 

Nezbytným prvkem vzdělávání odsouzených je motivace, kterou lze rozdělit 

na motivaci vnitřní (vychází zevnitř jedince) a vnější, která vyplývá z potřeb okolí je-

dince. Při vzdělávání odsouzených je využíváno poznatků penitenciární pedagogiky, 

která se jako aplikovaná pedagogická věda zabývá výchovou a vzděláváním vězně-

ných. 
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2 Metodika 
Praktická část byla sestavena za pomocí anonymního nestandardizovaného do-

tazníku (viz Příloha 2, Obrázky č. 5–8, scan dotazníku), který byl distribuován mezi od-

souzené. 

2.1 Popis výzkumného šetření 

Výzkumné šetření proběhlo od 1. ledna 2019 a bylo ukončeno 31. března 2019, 

kdy byl postupně distribuován vytištěný dotazník mezi odsouzené a následně vypl-

něný vybírán vychovateli věznice. Takto získané údaje z vyplněných dotazníků jsou 

uvedeny pro lepší přehlednost grafech a podrobně popsány následujícím textem. 

Podle získaných údajů budou následně potvrzeny, či vyvráceny stanovené hypotézy. 

2.2 Popis výzkumného vzorku 

Jednotlivými respondenty bylo 280 odsouzených věznice, kteří navštěvují 

Střední odborné učiliště. Vytištěný dotazník obdrželi všichni, vyjma dočasně přemístě-

ných odsouzených (například z důvodu eskort k soudním úkonům). 

V závěru výzkumného šetření, k jehož realizaci vydal souhlas ředitel věznice (viz Příloha 

2, Obrázek 9, scan povolení k výzkumu) bylo zjištěno, že se vrátilo 210 řádně vyplně-

ných dotazníků, což představuje 75% účast odsouzených na výzkumu. 

 Při konstrukci výzkumného šetření byly také využity podněty z dříve provede-

ných šetření (viz Diskuze a doporučení). 

2.3 Popis výzkumného nástroje 

Vytištěný dotazník obsahoval úvodní seznamovací část a jedenáct otázek. V se-

znamovací části byli respondenti požádáni, aby označili vždy pouze jednu odpověď. 

Dotazníkové otázky byly vlastní tvorby. První čtyři otázky byly anamnestické (věk, reci-

diva, vzdělání, minulá práce). Následujících sedm otázek se týkalo motivace, spokoje-

nosti a budoucích plánu respondentů po absolvování Středního odborného učiliště. 

U prvních deseti otázek byla možnost výběru z předem navrhnutých odpovědí, kte-

rou mohl respondent v případě potřeby slovně doplnit. Závěrečná jedenáctá otázka 

byla zcela otevřena, kde se očekávala odpověď vlastními slovy respondenta. Dotazní-

kové otázky byly sestaveny ve shodě s cíli práce a s navrženými hypotézami. 
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2.4 Hypotézy 

1) Předpokládám, že motivace vnitřní bude převažovat u více než 25 % respon-

dentů z celkové počtu respondentů nad motivací vnější. 

 

2) Předpokládám, že pracovat ve vystudovaném oboru bude chtít více jak 50 % 

respondentů z celkového počtu respondentů nežli těch, kteří budou chtít dále studo-

vat. 

 

3) Předpokládám, že více jak 50 % respondentů z celkového počtu respondentů 

vyjádří svou spokojenost s nabídkou vzdělávání nežli těch, kteří s nabídkou vzdělávání 

spokojeni nebudou. 

 

4) Předpokládám, že více než 75 % respondentů dá přednost sportovním aktivi-

tám, před vědomostními aktivitami. 
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3 Prezentace výsledků výzkumu 

3.1 Vyhodnocení údajů z dotazníku 

 

Graf 1 Stáří respondentů (vlastní šetření) 

Z grafu 1, který zobrazuje stáří respondentů je zřejmé, že nejpočetnější věkovou 

kategorií byli odsouzení ve věku od 31 do 45 let v počtu 88 respondentů, kteří čítali 

42% podíl. 

Druhou početnou skupinou byli odsouzení ve věku od 21 do 30 let v počtu 65 respon-

dentů, kteří tvořili 31% podíl. 

Méně početnějšími skupinami byli odsouzení ve věku od 46 do 60 let v počtu 36 (17 %) 

respondentů a skupina odsouzených ve věku do 20 let v počtu 17 (8 %) respondentů. 

Nejméně početnou skupinou byli odsouzení ve věku nad 60 let v počtu 4, což tvořilo 

2% podíl. 

 

Graf 2 Četnost (opakování) výkonu trestu respondentů (vlastní šetření) 
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Graf 2 zobrazuje opakující se četnost, se kterou jsou odsouzení zařazování 

do výkonu trestu odnětí svobody. Nejpočetnější skupinou byli více než dvakrát umís-

tění odsouzení do výkonu trestu v počtu 113 respondentů, což tvořilo 54 % podíl.  

Méně početnou skupinou respondentů, byli odsouzení, kteří byli umístěni do výkonu 

trestu poprvé v počtu 53, kteří tvořili 25% podíl. 

Třetí v pořadí četnosti byli podruhé umístění odsouzení do výkonu trestu odnětí svo-

body v počtu 44 respondentů (21% podíl). 

 

Graf 3 Dosažené vzdělání respondentů (vlastní šetření) 

Na grafu 3, který znázorňuje nejvyšší dosažené vzdělání respondentů, je patrné, 

že nepočetnější skupina odsouzených (109 respondentů představující 52% podíl) je 

vyučena.  

Druhá nejpočetnější skupina v počtu 57 respondentů (27% podíl) uvedla, že má zá-

kladní vzdělání. 

Třetí skupina v pořadí velikosti obsahující 23 respondentů (11% podíl) přiznala, 

že nemá ani dokončené základní vzdělání. 

Pouze 2 respondenti (1% podíl) uvedli, že mají vyšší odborné vzdělání. 

Žádný z odsouzených jako oslovený respondent neuvedl, že by dosáhl vysokoškol-

ského vzdělání ani neuvedl jiný stupeň vzdělání. 
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Graf 4 Minulost respondentů (vlastní šetření) 

Graf 4 zobrazuje, kde pracovali odsouzení před nástupem do výkonu trestu. 

Nejpočetnější skupina respondentů, která se skládala z 88 respondentů a tvořila 42% 

podíl uvedla, že byli zaměstnáni. Nejčastěji se jednalo o zaměstnání v zednických pra-

cích (dvacet čtyři odsouzených), další v pořadí byli práce v pohostinství (osmnáct od-

souzených). Pracím ve skladu se věnovalo čtrnáct odsouzených a dvanáct odsouze-

ných bylo před nástupem do výkonu trestu státními zaměstnanci. Úřednickým činnos-

tem se věnovalo devět odsouzených, jako prodavači pracovalo pět odsouzených. Zbý-

vajících šest odsouzených bylo zaměstnáno v ostatních profesích. 

Druhá nejpočetnější skupina odsouzených (65 respondentů, 31% podíl) uvedla, že byla 

evidována na Úřadu práce. 

Třetí skupinu tvořil 44 odsouzených (21% podíl), kteří před nástupem do výkonu trestu 

podnikali. Nejčastějším oblastí podnikání byla doprava u sedmnácti respondentů. 

Gastronomii se věnovalo patnáct respondentů. Devět respondentů uvedlo, že praco-

valo ve finančních službách a tři ve finančních službách. 

Čtvrtou skupina odsouzených v počtu 13 respondentů, která tvořila 6% podíl zvolila 

jako možnost odpovědi jinou možnost, přičemž doplnili, že deset z nich se věnovalo 

příležitostným brigádám a tři nebyli vůbec evidování ani na Úřadu práce. 
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Graf 5 Motivace respondentů k navštěvování Středního odborného učiliště (vlastní šetření) 

Graf 5 znázorňuje, jako mají odsouzení motivaci k navštěvování Středního od-

borného učiliště, kde nejvíce odsouzených označilo možnost získání jiných výhod 

ve věznic, kterými je například přídavek ke stravě, podmínečné propuštění, nebo pře-

místění. Tato největší skupina byla tvořena 160 respondenty a tvořila 76% podíl. 

Druhá skupina odsouzených, ve které bylo 42 respondentů (20% podíl) označila jako 

důvod navštěvování Středního odborného učiliště potřebu poznávat nově věci a sebe-

realizovat se. 

Třetí skupina v počtu 8 respondentů (4% podíl) označila možnost jiné důvody a blíže 

je specifikovala jako možnost ke krácení si volné chvíle. 

 

Graf 6 Budoucí plány respondentů (vlastní šetření) 
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Na grafu 6 jsou znázorněny budoucí plány respondentů, kdy největší skupina 

odsouzených, kterou čítalo 113 respondentů (54% podíl) označila jiný důvod, jež ji mo-

tivuje k návštěvě Středního odborného učiliště. V této nejpočetnější skupině osmdesát 

odsouzených vůbec nepřemýšlí o své budoucnosti a zbylých třicet tři odsouzených se 

se chce vrátit zpět ke své minulé práci. 

V pořadí druhá skupina odsouzených vybrala možnost pracovat ve vystudovaném 

oboru, přičemž se skládala ze 84 respondentů (40% podíl). 

Nejmenší skupina čítající 13 respondentů (6% podíl) podíl označila jako svůj budoucí 

úmysl dále se vzdělávat. 

 

Graf 7 Spokojenost respondentů s nabídkou vzdělání (vlastní šetření) 

Graf 7 znázorňuje, jak jsou respondenti spokojeni s nabídkou vzdělávání Střed-

ního odborného učiliště ve věznici. Převážná část respondentů v počtu 153 odsouze-

ných (73% podíl) vyjádřila nesouhlas s rozsahem nabídky vzdělávání, zatímco druhá, 

méně početná část odsouzených, která čítala 57 respondentů (27% podíl) je nabídkou 

s nabídkou vzdělávání ve Středním odborné učilišti spokojena. 

 

Graf 8 Požadované obory vzdělávání respondentů (vlastní šetření) 
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Graf 8 znázorňuje, ve kterých oblastech by se chtěli respondenti vzdělávat v pří-

padě, že nejsou spokojeni s nabídkou Středního odborného učiliště a je na něm vidi-

telně největší skupina odsouzených, jež čítala 129 respondentů (84% podíl), kteří ozna-

čili a následně uvedli jinou možnost. Jako nejčastější odpověď 88 odsouzených byla 

v tomto případě, že chtějí pracovat a nechtějí vůbec učiliště navštěvovat. Třicet sedm 

odsouzených pouze vyjádřilo nesouhlas, který neobjasnili a zbývající čtyři odsouzení 

by chtěli studovat vysokou školu. 

 

Graf 9 Oblíbené zájmové aktivity respondentů (vlastní šetření) 

Graf 9 vypovídá, že nejoblíbenější aktivitou mezi respondenty jsou bezesporu 

fyzické a sportovní aktivity, které označilo 159 odsouzených, kteří čítali 76% podíl. 

Druhou nejoblíbenější zájmovou aktivitou jsou společenské hry, jež preferuje 34 od-

souzených (16% podíl). 

Jako třetí oblíbená aktivita je zobrazeno studium cizích jazyků, které označilo 6 respon-

dentů (3% podíl). 

Žádný z respondentů neuvedl, že by měl zájem o jinou aktivitu, než je nabízena. 

 

Graf 10 Spokojenost respondentů se zájmovými aktivitami (vlastní šetření) 
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Z grafu 10 je patrná spokojenost respondentů se zájmovými aktivitami, kte-

rou vyjádřilo 181 respondentů, kteří činí 86% podíl. 

Nespokojenost vyjádřila malá skupina odsouzených v počtu 29 respondentů (14% po-

díl). 

Grafické znázornění otázky 11 zde zobrazováno není, protože výše zmíněných 29 

respondentů (14% podíl), kteří vyjádřili v otázce nesouhlas s rozsahem zájmových ak-

tivit napsalo, že by se chtěli věnovat například hraní her po internetu, cestování, nebo 

různým motoristickým sportům, což jsou činnosti, které jsou ve zjevném rozporu s vý-

konem trestu odnětí svobody. 

3.2 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1) Předpokládám, že motivace vnitřní bude převažovat u více než 25 % 

respondentů z celkové počtu respondentů nad motivací vnější. 

K první hypotéze se vztahovala otázka číslo 5 (Graf 5 Motivace respondentů k navště-

vování Středního odborného učiliště). 

V otázce číslo 5 jsem zjišťoval, co motivuje respondenty k navštěvování Středního od-

borného učiliště ve věznici. Možnost potřeby poznávat nové věci a seberealizovat se 

zvolilo 42 respondentů, což tvořilo 20% podíl. Získáním jiných výhod, jako je například 

přídavek ke stravě, podmínečné propuštění, nebo přemístění označilo 160 respon-

dentů (76 %). Jako jiné důvody uvedlo 8 respondentů vzdělávání ve výkonu trestu z dů-

vodu krácení si volné chvíle ve věznici. 

Na základě vyhodnocení dotazníkové šetření lez konstatovat, že první hypotéza nebyla 

potvrzena. 

Hypotéza 2) Předpokládám, že pracovat ve vystudovaném oboru bude chtít 

více jak 50 % respondentů z celkového počtu respondentů nežli těch, kteří budou chtít 

dále studovat. 

Ke druhé hypotéze se vztahovala otázka číslo 6 (viz Graf 6 Budoucí plány respondentů). 

Otázkou číslo 6 jsem zjišťoval, zdali by se chtěli respondenti po absolvování Středního 

odborného učiliště ve věznici a ukončení výkonu trestu uplatnit ve vystudovaném 

oboru. Možnost pracovat ve vystudovaném oboru označilo 84 respondentů (40 %). 

Dále by se chtělo vzdělávat 13 respondentů. Více jak polovina (54 %) respondentů 

(113) zvolila jinou možnost odpovědi. 32 odsouzených by se chtělo po úspěšném ab-

solvování Středního odborného učiliště ve věznici a ukončení výkonu trestu vrátit zpět 
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ke své minulé práci a 80 respondentů (71 %) vůbec nepřemýšlí o své budoucnosti po 

ukončení trestu odnětí svobody. 

Na základě vyhodnocení dotazníkové šetření lze konstatovat, že druhá hypotéza ne-

byla potvrzena. 

Hypotéza 3) Předpokládám, že více jak 50 % respondentů z celkového počtu 

respondentů vyjádří svou spokojenost s nabídkou vzdělávání nežli těch, kteří s nabíd-

kou vzdělávání spokojeni nebudou. 

Ke třetí hypotéze se vztahovaly otázky číslo 7 a 8 (viz Graf 7 Spokojenost respondentů 

s nabídkou vzdělání a Graf 8 Požadované obory vzdělávání respondentů). 

V otázce číslo 7 jsem zjišťoval, zdali je nabídka oborů vzdělávání Středního odborného 

učiliště ve věznici dostatečná. Spokojenost s nabídkou vyjádřilo pouze 57 respondentů 

(27 %), zatím co 153 oslovených respondentů, kteří tvoří 73 % zúčastněných respon-

dentů, vyjádřilo v dotazníku nespokojenost s nabídkou oborů. 

Na otázku číslo 7 navazovala otázka číslo 8, kde měli respondenti uvést, ve které oblasti 

by se chtěli vzdělávat. Oblasti elektrotechnických a montážních oborů si vybralo 11 

respondentů (7 %). Oblast prací ve stravování označilo 6 respondentů (4 %) a učit se 

v oborech dřevařské výroby by chtělo 7 respondentů (5 %). Nejpočetnější skupina re-

spondentů označila jinou možnost – 129 respondentů (84 %). Z této skupiny respon-

dentů, kteří nezvolili žádný z nabízených učebních oborů opět nejpočetnější skupina 

respondentů 88 (68 %) uvedla, že by chtěli být zařazeni do práce. 37 respondentů (29 

%) ze skupiny, jež uvedla jinou možnost, neodpovědělo a 4 respondenti (3 %) vyjádřili 

zájem studovat vysokou školu.  

Na základě vyhodnocení dotazníkové šetření lze konstatovat, že třetí hypotéza nebyla 

potvrzena. 

Hypotéza 4) Předpokládám, že více než 75 % respondentů dá přednost spor-

tovním aktivitám, před vědomostními aktivitami. 

Ke čtvrté hypotéze se vztahovaly otázky číslo 9, 10 a 11 (viz Graf 9 Oblíbené zájmové 

aktivity respondentů a Graf 10 Spokojenost respondentů se zájmovými aktivitami). 

V otázce číslo 9 jsem zjišťoval, jaké zájmové aktivitě se ve věznici respondenti věnují 

nejraději. Nejoblíbenější byly fyzické a sportovní aktivity, kterých se účastní 159 re-

spondentů (76 %). Stolním a společenským hrám se věnuje 34 respondentů (16 %). 

Vědomostní aktivity vyhledává 11 respondentů (5 %) a cizím aktivitám v oblasti cizích 

jazyků se věnuje 6 respondentů (3 %). 
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Na otázku číslo 9 navazovala následující otázka číslo 10, ve které měli respondenti vy-

jádřit svou spokojenost s rozsahem zájmových aktivit ve věznici ve formě souhlasu, 

nebo nesouhlasu. Svou spokojenost ve formě souhlasu vyjádřila naprostá většina 

oslovených respondentů – 181 respondentů (86 %). Nespokojených bylo pouze 29 re-

spondentů (14 %). 

Proto byla do dotazníku poslední otázka, kde měli respondenti napsat, kterým zájmo-

vých aktivity věznice neprovozuje a oni by se jich chtěli účastnit. Zde 29 respondentů 

uvedlo aktivity, které jsou v rozporu s pravidly výkonu trestu, protože odsouzení nej-

častěji uváděli hraní her po internetu, cestování a další zájmy neslučitelné s výkonem 

trestu odnětí svobody. 

Na základě vyhodnocení dotazníkové šetření lze konstatovat, že čtvrtá hypotéza byla 

potvrzena. 
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4 Diskuze a doporučení 
V praktické části jsem zkoumal, co motivuje odsouzené ke vzdělávání. Přitom jsem 

se zaměřil na to, jaká u odsouzených převládá motivace. Současně mě zajímalo, jestli 

je nabídka vzdělání pro odsouzené nabízená Středním odborným učilištěm dosta-

tečná a zdali budou chtít odsouzení v absolvovaných oborech pracovat. Pozornost 

jsem také věnoval tomu, jaké zájmové aktivity odsouzení upřednostňují. 

V první části diskuze bych chtěl poukázat na to, že odborné literatury, která se za-

měřuje na vzdělávání odsouzených není příliš mnoho a není zrovna nejnovější. Samo-

zřejmě jsou i časopisy, mezi kterými dominuje České vězeňství, ale z tohoto v minulosti 

velice odborného časopisu je současné době čtvrtletník plný informací o různých ukáz-

kách a podobných akcích, jež jsou doplněny množstvím krásných fotografií. Proto nej-

hodnotnějšími autory, zůstává Hála Jaroslav a Sochůrek Jan. Trošku lepší situace je 

na Slovensku, kde Fábry Anton publikuje v oblasti penologie a současně působí na Ka-

tedře trestního práva a kriminologie na Právnické fakultě Trnavské univerzity. Lepší stav 

publikování o vězeňství je také z pohledu policie, která se o penitenciaristiku a peno-

logii musí zajímat. Nejaktuálnější informace z oblasti vzdělávání dospělých lze samo-

zřejmě získat od Beneše Milana, který se této oblasti vzdělávání věnuje a je nezpo-

chybnitelné, že odsouzení jsou dospělí. Dalším autorem je Nákonečný Milan, jako 

tvůrce vysokoškolských učebnic v oblasti psychologie. 

V diskuzi bych se chtěl dále věnovat porovnání mnou zjištěných výsledků s vý-

sledky jiných autorů. 

První hypotéza se týkala předpokladu, že alespoň u jedné čtvrtiny odsouzených bude 

převládat vnitřní motivace nad vnější. Tato hypotéza se bohužel nepotvrdila a z mého 

výzkumu vyplynulo, že pouze u 20 % odsouzených převládá vnitřní motivace, 

nad vnější. Vždyť věnovat úsilí studiu jen pro získání přídavku ke stravě, nebo tím usi-

lovat o přemístění, nebo podmínečné propuštění je krátkozraké. To potvrzuje také Hr-

dlička (2015), z jehož výzkumu vyplývá, že třetina odsouzených studuje za účelem zís-

kání výhod při podmínečném propuštění a také jako důvod přidělení přídavku 

ke stravě. Z výzkumu od Otavy (2015) vyplývá, že také pouze 61 % odsouzených stu-

duje z důvodu přínosu pro svůj další život. Z těchto údajů je zřejmé, že odsouzení vy-

užívají pouze nabídky vzdělávání k tomu, aby si nějaký způsobem prožili svůj čas ve 

výkonu trestu, nebo tím získali jiné výhody. 
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Druhá hypotéza vycházela z předpokladu, že se chce více jak polovina respondentů 

dále uplatnit po ukončení studia v absolvovaném oboru. Ani tato hypotéza se nepo-

tvrdila, protože v mém výzkumu uvedlo pouze 40 % odsouzených úmysl pracovat 

ve vystudovaném oboru. Hladík (2010) ve svém výzkumu zjišťuje, že sedmdesát pro-

cent odsouzených si zvyšuje svou kvalifikaci, aby mohli po výkonu trestu získat lepší 

zaměstnání. Z výzkumu Špalkové (2014) vyplývá, že pouze šedesát procent odsouze-

ných se rozhoduje získat vzdělání z důvodu lepšího pracovního uplatnění. Vzhledem 

k časovému odstupu prováděných výzkumu je možné přisoudit pokles zájmu o vzdě-

lání odsouzených jejich informacím, které si ve výkonu trestu předávají. Do budoucna 

lze tudíž očekávat další snížení zájmu odsouzených o vzdělávání. 

Třetí hypotéza se týkala vyjádření spokojenosti odsouzených s nabídkou vzdělávání 

ve věznici. Předpoklad spokojenosti odsouzených s nabídkou vzdělání věznice se tak-

též nenaplnil a hypotéza nebyla potvrzena, protože z mého dotazování je patrné, 

že pouze 27 % odsouzených je spokojeno s nabídkou vzdělávání Středního odborného 

učiliště. Výzkum Brendlové (2014) poukazuje na to, že pouze jedna třetina odsouze-

ných hodnotí nabídku vzdělávání jako dostatečnou, zatímco Špalková (2014) uvádí 

vyšší (čtyřicetiprocentní) spokojenost odsouzených s výběrem oborů. Zde je možné 

hledat spojitost se záměrem odsouzených pracovat ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Čtvrtá hypotéza předpokládala, že více jak tři čtvrtiny odsouzených vystačí ve výkonu 

trestu s tělesnými aktivitami. Tato hypotéza byla stanovena na podkladě odborné lite-

ratury (Hála, 2006). Hypotéza předpokládající oblíbenost sportovních aktivit se potvrdil, 

což dokazuje také výsledek mého výzkumu, kdy 76 % odsouzených vyjádřilo náklonost 

k fyzickým aktivitám. Jalový (2017) ve svém výzkumu zjišťuje sedmdesátiprocentní ob-

líbenost v pohybových aktivitách. Ve výzkumu Brendlové (2014) se zájmovým aktivi-

tám věnuje šedesát pět procent odsouzených. Z toho je zřejmé, že oblíbenost spor-

tovních (tělesných) aktivit ve výkonu trestu odnětí svobody velmi vysoká. 

Zjistil jsem, že odsouzení studují především z důvodu získání jiných výhod, kte-

rými jsou přídavky ke stravě a lepší situaci při žádosti o podmínečné propuštění. Z to-

hoto důvodu lze navrhnout opatření, aby se omezil tento druh odměňování. Vhodnější 

by bylo odsouzené odměňovat až za studijní výsledky a nikoliv pouze za účast 

ve škole. 
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Současně se domnívám, že dochází k poklesu zájmu o vzdělání ze strany od-

souzených. Odsouzení projevují spíše zájem o pracovní zařazení, které je spojeno s fi-

nanční odměnou. Zavedení stipendií samozřejmě nemůže konkurovat platu za práci, 

ale je zde určitá finanční kompenzace. 

Odsouzení vyjádřili svou nespokojenost s nabídkou vzdělávání ve věznici. Vě-

zeňská služba poskytuje širokou nabídku v oblasti učebních oborů a rekvalifikačních 

kurzů. Dokonce výjimečně umožňuje studium na středních a vysokých školách vybra-

ným odsouzeným, ale bohužel nezajišťuje výuku filozofických věd, mezi kterými je na-

příklad etika. Vždyť výuka etiky je jistě nese prvky resocializace. 

Velkou spojenost naopak odsouzení vyjádřili k dostupnosti fyzických aktivit. 

Zde se nabízí myšlenka ztížit dostupnost těchto aktivit. Tělesných aktivit by se potom 

mohli zúčastňovat pouze odsouzení, kteří mají velmi dobré studijní výsledky. 

Na zjištěný pokles zájmu o vzdělávání ze strany odsouzených by měli reagovat 

obzvláště vychovatelé, kteří jsou s odsouzenými ve výkonu trestu nejblíže. Právě vy-

chovatelé by měli odsouzené vést k tomu, že úspěšné absolvování rekvalifikačního 

kurzu pomůže odsouzeným snáze hledat práci po ukončení trestu odnětí svobody. 

Vhodné by bylo věnovat se bezpečnostní problematice při samotném vyučo-

vání. Je zřejmé, že je výuka učebních oborů vedena odborníky na vzdělávání v těchto 

oblastech, ale jsou tito učitelé dostatečně chráněni před odsouzenými? Samozřejmě 

je zde mnoho bezpečnostních prvků, kterými je například kamerový systém, tísňové 

hlásiče a další kontrolní činnost příslušníků. Ovšem ani tato opatření nemusí být do-

statečná. Zejména z důvodu okamžité reakce učitelů na bezprostřední fyzické ohro-

žení. Vždyť samotnými žáky jsou odsouzení, z nichž někteří jsou ve výkonu trestu 

za spáchání násilného trestného činu. Proto bych navrhoval, aby se vyučující učebních 

oborů zúčastnili alespoň krátkého školení, kde se seznámí se základními prvky sebe-

obrany, aby byli schopni alespoň odvrátit útok na jejich osobu, nebo případně vhodnou 

komunikací pozdržet situaci do příchodu příslušníků. 

Poslední zjištění se týká absence výuky první pomoci ve věznici u odsouzených. 

Během pročítání seznamů učebních oborů a rekvalifikačních kurzů jsem zjistil, 

že ani se žádný z nich nevěnuje problematice poskytování první pomoci. V samotných 

učebních oborech je jistě zmíněno, co dělat při opaření v důsledku neopatrnosti při va-

ření. Taktéž aktivity odsouzených se věnují pouze vědomostním oblastem zeměpisu, 
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dějepisu a cizích jazyků a na nástěnkách na oddílech jsou návody, jak správně udržovat 

hygienu i případně poskytnout první pomoc. To vše je ovšem pouze na bázi teoretické. 

Praktické dovednosti s poskytováním první pomoci se u odsouzených neprověřují. 

Skutečností je fakt, že proškolení příslušníci a civilní zaměstnanci věznici jsou samo-

zřejmě pravidelně přezkušování z poskytnutí první pomoci, případně i předlékařské 

péče. Jenže oni nejsou s odsouzenými každou minutu ve výkonu trestu. Proto bych 

navrhoval zavedení základních prvků poskytování první pomoci, alespoň v oblastech 

nepřímé srdeční masáže a zastavení krvácení do povinně volitelných aktivit u odsou-

zených. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn navrhnutých opatření 

- účast odsouzených ve studiu neodměňovat přídavkem ke stravě, ale odměňovat 

až výsledky například formou stipendií. 

- informovat vychovatele o klesajícím zájmu o vzdělání ze stran odsouzených, 

jako možnosti vhodné resocializace, která povede hladšímu začlenění do společnosti 

po ukončení výkonu trestu odnětí svobody. 

- omezit možnost přístupu k tělesným aktivitám. Účast na tělesných aktivitách se stane 

formou odměny například za velmi dobré studijní výsledky. 

- zavedení výuky etiky do programů vzdělávání odsouzených. 

- rozšířit vzdělávání odsouzených o zvládání poskytnutí první pomoci. 

- provedení základního školení v oblasti sebeobrany u učitelů působících ve věznici. 
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Závěr 
Tato bakalářská práce se věnovala problematice vzdělávání odsouzených 

ve věznici. Stanovil jsem si více cílů. Cílem teoretické části bylo popsání organizace Vě-

zeňské služby České republiky. Struktura organizace je zřejmá z obrázku 2) Organi-

zační struktura (viz Příloha 1) a samozřejmě je v souladu se zákonnými normami uve-

denými v teoretické části. Pozornost zde byla věnována také historii, která souvisí s vý-

vojem vězeňství. Vězeňská služba působí po celém území České republiky, jak je pa-

trné z obrázku 1) Organizační jednotky (viz Příloha 1), ze které je zřejmé rozmístění 

ústavů, věznic i ředitelství. V teoretické části jsem věnoval pozornost také popisu jed-

notlivých složek a obzvláště věznici, ve které probíhá v největší míře ke vzdělávání od-

souzených ať již formou učebních oborů a rekvalifikačních kurzů, nebo samotných ak-

tivit, čímž jsem splnil cíl práce. 

Dalším cílem bylo v teoretické části zpracovat ucelený pohled na vzdělávání 

odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Vzdělávání odsouzených zde bylo po-

pisováno se zaměřením na kritérium formálnosti, protože vyšších stupňů vzdělávání 

odsouzení dosahují výjimečně, ale přesto byla zmíněna možnost vzdělávání na vyso-

kých školách v teoretické části. Hlavní pozornost jsem věnoval nejrozšířenějšímu vzdě-

lávání v učebních oborech a vzdělávacím aktivitám, kterým se odsouzení věnují ve vý-

konu trestu odnětí svobody. Vzdělávání souvisí s penitenciárními pracovníky (napří-

klad vychovatel) jejichž činnost a význam byla taktéž popsána. Náležitou pozornost 

jsem věnoval také programu zacházení, jako prostředku pro resocializaci a samozře-

jmě také průběhu resocializace. Stranou nezůstala ani motivace, jako důležitý prvek 

při vzdělávání odsouzených. Tímto byl splněn další cíl práce. 

V praktické části bylo cílem potvrzení, či vyvrácení zformulovaných hypotéz. Hy-

potéza první, která se týkala vztahu vnitřní a vnější motivace u odsouzených se nepo-

tvrdila. Z tohoto důvodu jsem navrhl opatření, ke zlepšení současného stavu. Druhá 

hypotéza pracovala s využitím získaného vzdělání odsouzených a především s jejich 

budoucími plány, které souvisí se vzděláváním. Zde jsem zjistil pokles zájmu odsou-

zených o samotné studium. Ve třetí hypotéze byl zájem o zjištění spokojenosti s na-

bídkou vzdělávání u odsouzených. Díky dotazníkovému šetření byl odhalen spíše zá-

jem o pracovní zařazení ze strany odsouzených. Ve čtvrté hypotéze byl předpoklad zá-
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jmu odsouzených o sportovní aktivity. Tento zájem se potvrdil a bylo s ním nadále pra-

cováno. Splněn byl i třetí cíl, který za stanoven jako potvrzení, nebo vyvrácení zformu-

lovaných hypotéz. 

Hlavním cílem bylo navrhnutí doporučení, které by bylo možné využít pro vzdě-

lávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. K tomu jsem využil diskuzi a do-

poručení, kde jsem porovnal mnou zjištěné údaje s údaji od jiných autorů. Zjistil jsem 

například mírný pokles zájmu odsouzených o vzdělávání a potvrdil oblíbenost spor-

tovních aktivit mezi odsouzenými. Z dotazníkového šetření vyplynula jistá účelovost 

ze strany odsouzených na vzdělávání, a proto jsem navrhl opatření k omezení těchto 

výhod – přídavky ke stravě. Pozornost jsem věnoval taktéž bezpečnosti při výuce, 

kdy jsem navrhl proškolování vyučujících v případě napadení. Stranou nezůstala 

ani bezpečnost odsouzených, kdy jsem zjistil jistou nedostatečnost v poskytování 

první pomoci mezi samotnými odsouzenými, a proto jsem navrhl novou aktivitu 

pro odsouzené, čímž jsem splnil poslední cíl práce. 

 Vzhledem ke zjištěným poznatkům jsem navrhl doporučení pro praktické zlep-

šení vzdělávání odsouzených, které jsem sumarizoval v na konci kapitoly Diskuze a do-

poručení. Jako nejzásadnější bych vyzdvihl omezit odměňování odsouzených pouze 

za účast na studiu přídavkem ke stravě. Reagovat na pokles zájmu lze například nabá-

dání ze strany vychovatelů o důležitosti vzdělávat se, čímž bude lépe plněna resocia-

lizace. U výborných studentů (odsouzených) bych navrhoval zavedení stipendií a tak-

též bych omezil přístup odsouzeným k jejich nejoblíbenější tělesným aktivitám zpřís-

něním kritérií pro účast, nebo účast na nich nastavit jako formu odměny. 
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