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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 praktické 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. Pozornost byla věnována taktéž motivaci odsouzených
k vzdělávání. Obsahem diskuze je komparace námi zjištěných výsledků s výsledky jiných autorů
ostatních provedených výzkumů. Cílem bylo navrhnout do-poručení, která bude možné využít
pro vzdělávání odsouzených ve věznici.

Úvod
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 odsouzených 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 spolupráci s vychovateli rozšiřovat
po věznici. Výsledkem výzkumu bude zjištění, jaká motivace u odsouzených při vzdělávání
převládá a kterým zájmovým aktivitám se nejraději věnují. Při konstrukci výzkumného šetření
budou využity podněty z dříve provedených šetření. Současně budou prostudovány
dokumenty, 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.

Metodika
Praktická část byla sestavena za pomocí anonymního nestandardizovaného, který byl distribuován
mezi odsouzené.
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 vyplněný 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.
Popis výzkumného vzorku
Jednotlivými respondenty bylo 280 odsouzených věznice, kteří navštěvují Střední odborné učiliště.
Vytištěný dotazník obdrželi všichni, vyjma dočasně přemístěných odsouzených (například
z důvodu eskort k soudním úkonům).
V závěru výzkumného šetření, k jehož realizaci vydal souhlas ředitel věznice (bylo zjištěno, že se
vrátilo 210 řádně vyplněných dotazníků, což představuje 75% účast odsouzených na výzkumu.
Při konstrukci výzkumného šetření byly také využity podněty z dříve provedených šetření.
Popis výzkumného nástroje
Vytištěný dotazník obsahoval úvodní seznamovací část a jedenáct otázek. V seznamovací části byli
respondenti požádáni, aby označili vždy pouze jednu odpověď. Dotazníkové otázky byly vlastní
tvorby. První čtyři otázky byly anamnestické (věk, recidiva, vzdělání, minulá práce). Následujících
sedm otázek se týkalo motivace, spokojenosti a budoucích plánu respondentů po absolvování
Středního odborného učiliště. U prvních deseti otázek byla možnost výběru z předem navrhnutých
odpovědí, kterou mohl respondent v případě potřeby slovně doplnit. Závěrečná jedenáctá otázka
byla zcela otevřena, kde se očekávala odpověď vlastními slovy respondenta. Dotazníkové otázky
byly sestaveny ve shodě s cíli práce a s navrženými hypotézami.
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c) napište jiné důvody

b) získám tím jiné výhody ve věznici (například
přídavek ke stravě, podmínečné propuštění,

přemístění)

a) mám potřebu poznávat nové věci a
seberealizovat se

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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b) ne

a) ano
Rozmístění organizačních jednotek Vězeňské služby

Organizační struktura Vězeňské služby

Dotazníková otázka zjišťující motivaci odsouzených ke vzdělávání

Dotazníková otázka zjišťující spokojenost odsouzených se zájmovými aktivitami
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