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Bylo osloveno 50 respondentů, z toho dotazník vyplnilo 49 osob. 

Šetřením byl zkoumán zájem o vzdělávaní, dosavadní vzdělání ale i motivace, 
která je velmi důležitá pro další úspěšnou práci. Z důvodu zjištění motivace byly 
vytvořeny otázky na více strukturovaný program zacházení a bodového 

hodnocení za jednotlivé a méně oblíbené aktivity. Některé otázky nabízely 
volnou odpověď a bylo tak možné lépe zjistit o jaký typ vzdělání mají osoby 
zájem a kterému dávají ve výkonu trestu přednost. Další otázky byly směřované 

na zaměstnávání. Jelikož vzdělávaní a nabývání nových dovedností úzce souvisí 
i s lepším uplatnění na trhnu práce. Zkoumány byly motivační faktory pro 
udržení si zaměstnání i po propuštění.  

Z dotazníkového šetření byl zjištěn poměrně velký zájem o vzdělaní. Téměř 
polovina všech dotazovaných (46,9 %) má zájem se ve výkonu trestu odnětí 
svobody vzdělávat. Zájem byl především o rekvalifikační kurzy a zájmové 

vzdělávání, o odborné učiliště projevilo zájem 16,10 % z dotazovaných. 
Středoškolské vzdělání bez maturity má 32,7 % a 44,9 % respondentů uvedlo, že 
má vystudovanou zvláštní či základní školu. 

Bohužel bylo zjištěno, že většina dotazovaných ve výkonu trestu nestuduje. 
Celkem takto odpovědělo 91,4 % dotazovaných. Přesto, že uvedlo 76,6 % 
dotázaných, že možnost vzdělávat se jim poskytnuta byla. Důvodů, které mohou 
být za tímto vysokým procentem může být několik. První důvodem můžou být 
určité scestné představy odsouzených, kdy musí být projeven hlavně zájem z jejich 
strany, a tedy sdělit tuto informaci speciálnímu pedagogovi, který s tím pak 
pracuje dále. Může to být, ale i nedostatečná informovanost. Dalším důvodem 
může být i nynější doba, která s sebou přinesla mnohá opatření spojená i s 
omezením studia.  

 
Dílčím cílem v této práci je vytvoření edukační aktivity v rámci programu 

zacházení. Na základě zjištěných informací by bylo vhodné navrhnout 

rekvalifikační program v oboru gastronomie jako je například kuchař, či číšník. 
Ač jsou rekvalifikační programy krátké a nemohou se z hlediska kvality rovnat 
středoškolským oborům, je důležité si uvědomit, že rekvalifikační kurz se 

zaměřuje hlavně na odbornou přípravu. 
 

 

Cílem této bakalářské práce je analýza zabývající se specifiky 

vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody. Popisuje vzdělávací možnosti 

těchto osob a také osoby, které se podílejí na vzdělávání a resocializaci. Dále 

identifikuje nástroje vhodné pro edukační a resocializační práci. V praktické části bylo 

uskutečněno dotazníkové šetření u osob ve výkonu trestu odnětí svobody, a to 

v otevřené Věznici Jiřice. Bylo zjišťováno, zda se dotazované osoby vzdělávají, o jaký 

typ vzdělání mají zájem, jaký je jejich přístup ke vzdělání. Také byla zjišťována motivace 

a v menším rozsahu byla zkoumána zaměstnanost a snaha udržet si práci. Dílčím 

cílem bakalářské práce je návrh edukační aktivity v programu zacházení. Práce má 

charakter teoreticko -empirický. 

 

The aim of this bachelor thesis is an analysis dealing with the 

specifics of education of individuals serving a prison sentence. It describes the 

educational opportunities of these people as well as the people involved in education 

and resocialization. It also identifies tools suitable for educational and resocialization 

work. In the practical part, a questionnaire survey was conducted on persons serving 

a prison sentence, namely in the Jiřice prison. It was ascertained whether the 

respondents were being educated, what type of education they were interested in, what 

their access to education was. The motivation was also identified and, to a lesser 

extent, employment and job retention were examined. A partial goal of the bachelor 

thesis is the design of educational activity in the treatment program. The work has a 

theoretical-empirical character. 

Život ve vězení s sebou přináší mnoho specifik, omezení i povinností, které 

jsou značné odlišné od života mimo něj. Odsouzení jsou nuceni přizpůsobit se na 

přísný denní řád a řídit se striktně stanovenými pravidly. Souběžně s tím jsou jim také 

odebrána některá práva a svobody a pochopitelně je jim obecně odepřeno mnoho z 

toho, co patří k běžnému životu na svobodě. Nicméně důležité ale je, že vězení by se 

nemělo až příliš vzdalovat běžnému životu. Jednak je samozřejmě uvěznění trestem 

samo o sobě. Režim pro odsouzené by tak neměl ještě více zvýrazňovat utrpení, které 

je dáno podstatou uvěznění. A na druhou stranu jednak evropská vězeňská pravidla 

kladou značný důraz na co největší přiblížení života ve vězení pozitivním aspektům 

života na svobodě a zajištění výkonu trestu odnětí svobody tak, aby byly vězněné osoby 

po svém propuštění schopné se znovu začlenit do společnosti a do běžného života. 

Totiž v případě, že vězení by představovalo zcela odlišný svět, pak by bylo možné od 

propuštěných osob jen stěží očekávat, že budou schopni se opětovně začlenit do 

společnosti. Z toho důvodu je potřeba, aby se vězení v některých oblastech co nejvíce 

přiblížilo běžnému životu, a to především v těch oblastech, které těmto lidem mohou 

pomoci rozvíjet se. 


