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Úvod 

Jako téma mé absolventské práce jsem si vybrala „Vzdělávání odsouzených 

ve výkonu trestu a na odborném učilišti Věznice Jiřice, neboť v této věznici pracuji. 

Do nedávné doby jsem pracovala jako příslušník vězeňské stráže – tudíž jsem měla 

uniformu a byla jsem součástí spíše represivní složky. Nyní pracuji na oddělení výkonu 

trestu jako vychovatel. Dle mého názoru, vězení a vězeňství obecně stojí neprávem 

na pokraji zájmu společnosti (možná i proto, že na něm stále ještě ulpívá stigmatizující 

nálepka z doby nedávno minulé, kdy výkon trestu sloužil k zastrašování a zlovůli 

politické moci). Humanitní společnost by měla být posuzována také podle toho, nakolik 

je schopná poskytnout svým občanům ochranu před zločinem, nestranně a nezávisle 

soudit pachatele, uložit trest a dohlédnout na jeho vykonání.  

Cílem tohoto nápravného procesu by měla být, jak satisfakce přímé oběti 

trestného, tak odstrašení jiného potencionálního delikventa od dalšího páchání 

podobné trestné činnosti, izolace (podezřelého) odsouzeného od společnosti 

a současně by se mělo jednat o nápravu pachatele v tom smyslu, aby jeho návrat 

do života společnosti nebyl nežádoucí a ohrožující. 

Mnoho laiků se domnívá, že jakákoliv sociální a výchovná péče o odsouzené 

a propuštěné je mrhání veřejnými financemi, ale opak je pravdou. Lze si snadno 

spočítat, že i v tomto případě je prevence mnohem levnější záležitostí než následný 

proces, který představuje dosti velké finanční náklady, nehledě na to, že každé 

opakované uvěznění reálně zmenšuje šanci vězně na resocializaci, která je bohužel 

u chronických recidivistů už takřka nemožná. 

Ztráta svobody znamená pro většinu lidí jednu z největších osobních krizí, neboť je 

odtržen od rodiny a lidí mu blízkých. Nemá kolem sebe rodinu, své přátele, záliby 

a mnoho dalšího. Dalo by se říci, že když se člověk ocitne ve vězení, ztrácí příliš mnoho. 

Jeho život najednou podléhá řadě předpisů, je nucen podřídit se pravidlům a autoritě 

zaměstnanců. Ocitá se ve společnosti dalších vězňů, tedy lidí, jejichž společnost                         

si nevybral. 

Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody jsou znevýhodněnou skupinou lidí, jedná se 

o osoby, jimž je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Jsou to lidé, kteří si odpykávají 

nepodmíněný trest odnětí svobody, páchali trestnou činnost, v mnoha případech jsou 
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závislí na drogách, alkoholu, mají spoustu psychických, sociálních a jiných problémů. 

Můžeme hovořit, že se jedná i o psychopatické osobnosti, někteří neumí číst a psát, 

nemají vžité základní hygienické návyky. Všechny tyto osoby však mají jednu věc 

společnou, a to chování neslučující se s tím, co společnost považuje za morální, 

správné a především zákonné.  

Cílem trestu odnětí svobody je výchovné působení se snahou o nápravu pachatele 

a především na jeho resocializaci. Realizace procesu převýchovy je v prostředí věznic 

prováděna metodami obecně výchovnými, metodami zacházení s vězni a dále 

speciálními metodami zaměřenými na individuální i skupinovou formu práce 

s odsouzenými. Jedním z hlavních úkolů Vězeňské služby ČR je převychovat osoby             

ve výkonu trestu, rozvinout jejich kladné osobní rysy, schopnosti a připravit je na 

spořádaný a řádný život po odpykání trestu. 

Cílem absolventské práce je jednak přiblížit veřejnosti problematiku týkající se 

výkonu trestu odnětí svobody, podmínek výkonu trestu odnětí svobody, vysvětlit 

pojmy výkonu trestu, představit zacházení s vězněnými osobami, seznámit 

s možnostmi a prostředky resocializace, edukací a vzdělávání odsouzených ve výkonu 

trestu. Ve stručnosti bych zde chtěla nastínit i historii výkonu trestu odnětí svobody. 

V teoretické části bych dále chtěla přiblížit práci specialistů oddělení výkonu trestu 

ve Věznici Jiřice, kteří se bezprostředně podílejí na vytváření a realizaci programů 

zacházení. V neposlední řadě bych chtěla v teoretické části charakterizovat Věznici 

Jiřice, která patří mezi nejmodernější věznice v ČR vybudované po vzniku samostatné 

ČR a nově vniklé střední odborné učiliště. 

V praktické části bych chtěla zmapovat přínos vzdělávání odsouzených ve věznici 

s dozorem a ve věznici s ostrahou. Cílem praktické části mé absolventské práce je 

zjistit, jak odsouzení hodnotí způsob, možnosti a formu vzdělávání v průběhu výkonu 

trestu odnětí svobody s ohledem na jejich zařazení do občanského života. Jako 

techniku použiji dotazník, který bude přílohou absolventské práce. 

V závěru bych se chtěla zamyslet nad výsledky zjištěnými v praktické části 

a navrhnout opatření, která by vedla k lepší a dokonalejší resocializaci odsouzených 

či hledat další způsoby zacházení s odsouzenými, které by efektivně přispívaly 

ke snižování recidivy a jejich trestné činnosti. Při zpracování této práce jsem čerpala 



8 
 

nejen z odborné literatury, ale využila jsem i vlastní zkušenosti ze svého působení 

ve Vězeňské službě ČR.    
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíle 

 Zjistit jaký přínos má vzdělávání odsouzených v průběhu výkonu trestu 

pro zařazení do občanského života. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 Vypracovat dotazník, kterým budu na reprezentativním vzorku odsouzených 

zjišťovat, jak odsouzení hodnotí způsob, možnosti a formu vzdělávání 

v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. 

 Shrnout zákony týkající se výkonu trestu odnětí svobody. 
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2 Teoretická část 

2.1 Stručná historie výkonu trestu 

Pojem trest je jedním ze základních pojmů trestního práva. S vývojem lidské 

společnosti se pohled na trest a trestání postupně humanizoval. V dávné minulosti 

tomu tak ovšem nebylo, ukládány byly sankce velmi kruté až nelidské, a to i za velmi 

malá provinění. Převládal především trest smrti a tělesné tresty, stěžejním cílem trestu 

nebyla náprava viníka, avšak jen jeho fyzické potrestání, odplata za spáchaný čin. Účel 

trestu spočíval ve způsobení trýzně a tím nastolení spravedlnosti. Ve starověku 

se nejblíže přiblížili dnešnímu pojetí trestu odnětí svobody Římané, kteří využívali hned 

několika institutů vyloučení jedince ze společnosti. Jedním z nejstarších byl institut 

psance. Psancem byla osoba, která spáchala pro společnost nežádoucí činy a ostatní 

členové této společnosti měli zakázáno psanci poskytovat jakékoliv prostředky. Později 

byl institut psance nahrazen institutem dočasného a trvalého vyhnanství, jehož nejtěžší 

formou bylo doživotní vyhoštění spojené se ztrátou občanských a majetkových práv.  

Teprve doba osvícenství přichází s myšlenkou humanizace trestu a trestání. Doba 

osvícenství znamenala pokrok, co se týče postavení pachatele. V této době byla 

v zákoně zakotvena i určitá ochrana pachatele, která spočívala především v základním 

občanském právu, a to v právu na život člověka. V době osvícenství byly zformulovány 

dvě zásady trestního práva, které přetrvaly staletí a jsou rovněž v dnešní době součástí 

trestněprávní politiky vyspělých demokratických zemí. Jedná se o tyto zásady:  

 čin, který není uveden v zákoně, není trestným činem,  

 pachatel může být potrestán jen takovým trestem, který je uveden v zákoně.  

[ ČERNÍKOVÁ, 1998]  

S rozvojem renesančního myšlení a se změnami v pohledu na cenu lidského života 

začala v polovině 16. století vznikat převážně ve městech vězení jako instituce určená 

pro výkon trestu. Do jakého vězení umístit pachatele bylo určováno dle závažnosti jeho 

provinění a společenského stavu. Ve městech vznikala tzv. městská vězení, která byla 

dále diferencována na vězení měšťanská a chudinská (šatlavy, na Moravě šerovny). 

Pro šlechtu byla určena tzv. šlechtická vězení (např. na Pražském hradě). Vězení 
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na královských hradech (Křivoklát, Bezděz) byla určena politických vězňům, kteří bývali 

uvězněni na rozkaz krále. Jednotlivá vězení se dále lišila dle zřizovatelů. Zřizovatelem 

se mohl stát ten, kdo byl nadán právem soudit a trestat – panovník, šlechta, univerzity, 

armáda, církev atd. První vězení tehdejší doby byla především spravována kněžími 

a vězni byli hlídáni vojáky. Věznice byly většinou společné, jak pro muže a ženy, tak 

i pro mladistvé, prvotrestané a mnohonásobné recidivisty. Logicky byly poměry 

v těchto vězeních neutěšené a materiální podmínky velmi ubohé. 

Pojetí věznic a trest odnětí svobody tak, jak ho známe dnes, přichází až s nástupem 

kapitalismu. Jedná se o důsledek centralizace státní moci a rozvoj kapitalistických 

výrobních vztahů. Rozvoj průmyslu, způsobil zabírání půdy drobných zemědělců a tím 

prudký nárůst žebráků a tuláků, spojený s nárůstem kriminality. Tuto situaci bylo nutno 

řešit a tak došlo na realizaci myšlenky trestu odnětí svobody. Z počátku pro tento účel 

sloužily opuštěné hrady a kláštery, v pozdější době se začala budovat speciální 

zařízení, věznice, v nichž byl trest vykonáván. Pro výkon trestu odnětí svobody bylo 

používáno mnoho systémů, které se od sebe více či méně lišily a různý byl také přístup 

k odsouzenému ze strany vězeňského personálu. 

Termínem „vězeňství“ lze označit soubor veškerých zařízení týkající se věznic,                  

tj. prostor speciálně určených k výkonu trestu. Jejich zřizování a podoba byly výrazně 

ovlivňovány vývojem soudnictví, práva a dále také změnami v pojetí účelu věznění. 

Vězeňství jako instituce existuje téměř 500 let. V prvopočátku nebylo vězení pojímáno 

jako trest, mělo spíše funkci zajišťovací – bylo institutem zabraňujícím útěku pachateli 

před vynesením rozsudku, mělo tedy charakter odpovídající dnešnímu vazebnímu 

stíhání. [SÝKOROVÁ, 1994]  

Ukažte mi vaše vězení a já vám řeknu jaká je vaše společnost“ 

Winston Churchil 

2.2 Základní funkce trestu 

Trest – je opatření následující po provinění. Shledá-li soud po provedeném důkazním 

řízení obžalovaného vinným, vynese trest, jehož základním účelem je ochrana 

společnosti proti porušování podmínek její existence. Zejména má takto být dosaženo 

účelu výkonu trestu, tedy aby se pachatel dále další trestné činnosti nedopouštěl a jako 
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další účel trestní zákon uvádí, aby byl pachatel vychováván k tomu, aby vedl řádný 

život a byla kultivována jeho osobnost tak, aby směřoval jedinec ke schopnosti 

rozpoznat nebezpečnost svého trestného chování. Postupně by mělo docházet 

k pozitivnímu rozvoji v jeho jednání a konání, vztahu k lidem a společnosti a cizího 

majetku. Naplňováním programu zacházení pak dochází k jeho resocializaci.  

Trest je jedním ze základních výchovných prostředků. V celospolečenském kontextu 

je používán jako významný obranný mechanismus před chováním a jednáním, které 

porušuje zavedené sociální konvence, pravidla nebo normy, tedy i delikventním 

jednáním, přičemž systém trestů je vymezen sociálními normami, zejména právem. 

Trest by měl být pro pachatele citelný, až na výjimky jistý a následovat co nejrychleji      

po provinění. 

Základní funkci trestu odnětí svobody nazývá penologie funkcí regulativní, což je 

orientace trestu na změnu chování odsouzeného v prosociálním smyslu. Naplňování 

této funkce ve vězeňství předpokládá uplatňování progresivního výkonu trestu 

s diferenciovaným zacházením s různými skupinami odsouzených. Další funkcí trestu 

je funkce vyrovnávací, která si klade za cíl eliminovat nebo alespoň kompenzovat 

negativní emoce poškozených. Velmi důležitým aspektem vyrovnávací funkce trestu 

je skutečnost, že pachatel dostává příležitost a prostor k zamyšlení nad tím co 

spáchal, vyrovnávání se s pocitem viny a přijetí odpovědnosti za svůj čin se všemi 

důsledky z toho vyplývajícími. Zde však zůstává otázka, zda odsouzený vůbec kdy pocit 

viny příjme. Neméně důležitou dimenzí účelu výkonu trestu odnětí svobody 

je resocializační působení na pachatele, přičemž konečným cílem by v optimálním 

případě mělo být postupné dosažení začlenění jedince do kulturní společnosti. Jako 

hlavní činitelé působení výkonu trestu odnětí svobody lze považovat již samotné 

prostředí výkonu trestu odnětí svobody, resocializační aktivity a odborný personál 

věznice. 

Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost 

osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody, tím však nesmí 

být ohrožena potřeba ochrany společnosti. S odsouzenými ve výkonu trestu se musí 

jednat tak, aby bylo zachováno jejich zdraví, a pokud to doba výkonu trestu 

umožní, podporovaly se takové postoje a dovednosti, které odsouzeným pomohou 
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k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný život v souladu                 

se zákonem. [SOCHŮREK, 2007]. 

2.3 Výkon trestu odnětí svobody v současnosti 

Málokterá oblast naší společnosti prošla v posledních letech tak velkou proměnou 

jako české vězeňství. Toto období je charakterizováno pokusem o vytvoření nového 

systému českého vězeňství, který by odpovídal potřebám demokratického státu. 

V tomto procesu byl zrušen Sbor nápravné výchovy a vznikla Vězeňská služba České 

republiky. Dne 1. 1. 1993 nabyl účinnosti nový zákon č. 555/1992 Sb., O Vězeňské 

službě a Justiční stráži České republiky, který je platný dodnes. Transformace zbavila 

vězeňství podoby jednoho z nejrepresivnějších nástrojů minulosti. Do popředí se 

dostalo nové filosofické pojetí výkonu trestu, který v první řadě usiluje o plnohodnotný 

návrat odsouzené osoby do společnosti. Současná doba samozřejmě vychází 

i ze skutečnosti, že skladba odsouzených se v posledních letech značně změnila. Tato 

skutečnost nevyplývá jen z toho, že trestnost některých dříve trestných činů zanikla 

(příživnictví, absence v zaměstnání aj.) a narostl počet trestných činů daňových 

podvodů, ale nastaly i změny související nárůstem odsouzených s psychopatickými rysy 

osobnosti, osob závislých na omamných a psychotropních látkách, osob mentálně 

retardovaných osob mladistvých či osob odsouzených k výjimečným trestům, zvýšil 

se rovněž počet cizinců či sexuálních deviantů. 

Názory laické a odborné veřejnosti se na účel a potažmo účinnost trestu 

samozřejmě různí. Tato rozdílnost je od prvopočátku dána stanovením si cíle, kterého 

se má dosáhnout. Zatímco první vyžadují dokonalou a bezchybnou reedukaci, jejímž 

výsledkem by byla „výroba“ slušného člověka, který se již nedopustí spáchání žádného 

dalšího trestného činu, odborná veřejnost ví, že tohoto ideálního cíle z mnoha důvodů 

dosáhnout nelze. Je proto třeba vymezit si cíl reálnější. Osobně se domnívám, 

že za jeden z hlavních cílů bychom měli určit, aby odsouzení alespoň neopouštěli brány 

věznic v „horším stavu“, než v jakém do nich vstoupili, aby si nezvýšili svou kvalifikaci 

nežádoucím směrem – tzn., aby ve vězení nezískali nové kriminální znalosti 

a dovednosti. 
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2.3.1 Účel výkonu trestu odnětí svobody 

Účelem výkonu trestu odnětí svobody je chránit společnost před pachateli trestných 

činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovávat jej k tomu, 

aby vedl řádný život a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti.                       

[Zákon č. 40/2009 Sb.] 

Účelem trestu odnětí svobody není jen zavřít pachatele trestného činu do věznice 

a tím ho potrestat, čili represe, ačkoli si to spousta lidí myslí. Lidé, kteří do výkonu 

trestu přicházejí, mají zpravidla vytvořen vlastní způsob řešení problémů, jako                        

je například vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. Mnoho z nich preferuje 

a uznává svůj předchozí způsob života i za cenu následného trestního postihu. 

V průběhu výkonu trestu je třeba odsouzeného na začlenění se zpět do společnosti 

připravit. Účelem trestu je především docílit změny v chování odsouzeného, popřípadě 

dosáhnout pozitivních změn v jeho chování. Utlumit jeho nežádoucí chování, objevit 

jeho pozitivní vlastnosti a tyto co nejvíce rozvinout. [Zákon č. 40/2009 Sb.] 

2.3.2 Základní pojmy 

Penologie - nauka o trestání, druzích trestu a jejich účinnosti. Chápání této vědy 

není jednotné, někteří autoři jí mají jako součást kriminologie, jiní jí považují za jednu 

ze speciálních pedagogik. 

Penitenciární pedagogika - patří do skupiny speciální pedagogiky, zabývá                              

se výchovným působením na vězně. 

Postpenitenciární péče - péči poskytuje Probační a mediační služba ČR.  

Odsouzený – je osoba, která spáchala trestný čin, jehož znaky jsou uvedeny 

v trestním zákoně. Soud, jenž je tvořen senátem nebo samosoudcem, vynese 

rozsudek, popř. vydá trestní příkaz, pokud lze vinu dotyčné osobě jednoznačně 

prokázat, a to na základě předložených důkazů. Za spáchané trestné činy může soud 

uložit pouze tyto tresty: 

 odnětí svobody, 

 obecně prospěšné práce, 
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 ztrátu čestných titulů a vyznamenání, 

 ztrátu vojenské hodnosti, 

 zákaz činnosti, 

 propadnutí majetku, 

 peněžitý trest, 

 propadnutí věci, 

 vyhoštění, 

 zákaz pobytu. 

Reedukace (převýchova) – lze definovat jako složitý dlouhodobý proces, který 

předpokládá změnu osobnosti. U převychovávané osoby je úspěšnost závislá 

na věku, charakteru problému, uvědomění si problému, životních zkušenostech, 

motivaci ke změně, vůli a vytrvalost. 

Resocializace – je proces znovu začlenění člověka do společnosti, sociální 

rehabilitace. Úkolem resocializace je ovlivnit pachatele trestného činu natolik, aby byl 

schopen se vyvarovat opětovnému páchání trestné činnosti. [PRŮCHA, WALTEROVÁ, 

MAREŠ, 2001] 

Penitenciární reedukace - je regulativním, renovujícím a korektivním výchovným 

procesem, během něhož dochází v myšlení a vědomí odsouzeného a za jeho plné 

spoluúčasti a odpovědnosti k zásadnímu, vnímanému, cílevědomému negování 

a sebereflexnímu popření blokovaných souborů všech životních momentů, které 

můžeme souhrnně označit jako „bariérní, dysfunkční a nevýchovné“. [ČERNÍKOVÁ, 

SEDLÁČEK, 2002, s. 101] 

Prizonizace je pojem tak specifický pro vězeňská zařízení a ve své podstatě 

představuje proces zvýšené adaptace na život ve vězeňských podmínkách. 

[ČERNÍKOVÁ, MAKARIUSOVÁ, 1997, s. 65]. Tento proces v sobě zahrnuje 2 základní 

složky: tzv. institucionalizaci a ideologizaci. Obě adaptační složky v podstatě zahrnují 

schopnost odsouzených „přežít“ VTOS ve věznici, kde jsou ve styku, jak se 

zaměstnanci, tak i se spolu odsouzenými. Odsouzení mají ve věznicích vytvořen vlastní 

řád a pravidla pro způsob života za mřížemi. Ten je dán v rámci vězeňské subkultury 

většinou určitou hierarchií hodnot, postojů a způsobů chování vůči personálu věznice 

a rovněž pozicí a postavením jednotlivých vězňů ve skupině. [ ČERNÍKOVÁ, 

MAKARIUSOVÁ, 1997, s. 65] 
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2.3.3 Základní struktura Vězeňské služby České republiky a její úkoly 

Vězeňská služba České republiky je řízena podle zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské 

službě a justiční stráži ČR ve znění pozdějších předpisů a je podřízena Ministerstvu 

spravedlnosti ČR, jež je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství a plní ve vztahu 

k vězeňství funkci zřizovatele. 

Vězeňská služba ČR zajišťuje výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu 

stanoveném zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě 

soudů a při činnostech státních zastupitelství. Vězeňská služba České republiky se člení 

na vězeňskou stráž, justiční stáž a správní službu. 

 

Vězeňská stráž – střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu 

a při této činnosti v uvedených místech zajišťuje stanovený pořádek a kázeň. 

Justiční stráž – zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů a státních 

zastupitelství.  

Správní služba – rozhoduje ve správním řízení podle všeobecně platných právních 

předpisů a zabezpečuje organizační, ekonomickou, výchovnou a další odbornou 

činnost. 

Úkoly Vězeňské služby ČR: 

a) spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem 

stanovených podmínek vazby a výkonu trestu odnětí svobody, 

b) střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí 

svobody, 

c) prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu 

trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby 

s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění, 

d) provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky 

při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody, 

e) zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství 

a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti a v rozsahu stanoveném tímto 
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zákonem zajišťuje pořádek a bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních 

zastupitelství, 

f) vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby 

a ve výkonu trestu odnětí svobody, 

g) provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu 

trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby, 

h) vede evidenci osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody 

na území České republiky, 

i) plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž 

ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a jimiž je Česká republika vázána, 

j) zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské a občanských zaměstnanců 

Vězeňské služby, které provádí Institut vzdělávání, a vzdělávání osob ve výkonu 

vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné 

učiliště, učiliště a odborné učiliště Vězeňské služby, 

k) poskytuje zdravotní péči osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu trestu 

odnětí svobody, příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby, 

v případě potřeby zabezpečuje specializovanou zdravotní péči i mimo vězeňská 

zdravotnická zařízení, 

l) prošetřuje vlastními pověřenými orgány trestnou činnost příslušníků, 

ve spolupráci s Policií České republiky se podílí na předcházení a odhalování 

trestné činnosti osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody  

[§ 1, Zákona  č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži ČR,] 

2.3.4 Vězeňský personál 

Je zřejmé, že kvalita penitenciárního procesu se odvíjí právě od kvality 

personálu, zejména od jeho osobní vyzrálosti, etické úrovně, sociální citlivosti, včetně 

motivačních zaměření pro různý výkon služby na jednotlivých odděleních. Ve věznicích 

pracují dva druhy zaměstnanců. Jsou to příslušníci vězeňské služby a občanští 

pracovníci. Kromě občanských pracovníků, kteří tvoří potřebný a nezbytný inventář 

jakékoli organizace zejména ve vztahu k zajišťování logistických a hospodářských 
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služeb, údržby, personální politiky, správních záležitostí, existují také zaměstnanci 

v přímém výkonu služby (příslušníci). 

Kromě strážných, dozorců a jejich nadřízených, hovoříme zejména 

o pracovnících, kteří se bezprostředně dostávají do každodenního kontaktu 

s odsouzenými a podílejí se na tvorbě a realizaci programu zacházení. Zaměstnanci 

vězeňské služby jsou povinni jednat s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody 

vážně, rozhodně, respektovat jejich práva, zabraňovat krutému nebo důstojnost 

ponižujícímu zacházení s těmito osobami. Vystupování vězeňského personálu by mělo 

být příkladem vysoce socializovaného chování, které poskytuje podněty pro sociální 

rehabilitaci odsouzených a dává předpoklady pro optimálnější sociální klima věznic, 

ve kterých může probíhat účinnější penitenciární proces. S neustále se zvyšujícími 

požadavky na kvalitu a progresivní vývoj vězeňského systému, postupně stoupaly 

i požadavky na kvalifikaci, odbornost a osobní předpoklady pro přijetí do pracovního 

či služebního poměru jednotlivých zaměstnanců. V současné době můžeme opravdu 

hovořit o výběru zaměstnanců.  

Speciální pedagog – je odborný zaměstnanec oddělení, který garantuje u svěřených 

odsouzených odbornou úroveň realizace programu zacházení a vnitřní diferenciace. 

Metodicky usměrňuje výkon práce vychovatelů. Odpovídá, ve spolupráci s ostatními 

odbornými zaměstnanci, za úroveň odborného zacházení s jednotlivými odsouzenými 

v návaznosti na jejich komplexní zprávy. 

Vychovatel – úkolem vychovatele je komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická 

a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, 

resocializaci a reedukaci včetně cílených opatření k optimalizaci vzdělávacího procesu 

odsouzených a realizaci protidrogové prevence v rámci věznice. Vychovatel denně 

pracuje s vězněnými, řeší jejich problémy a požadavky. Odpovídá za stav 

kázně, pořádku, dodržování zákonnosti i realizaci programů zacházení. Z hlediska 

výchovné práce s vězněnými jej lze považovat za ústřední postavu tohoto procesu.  

Psycholog – je odborný zaměstnanec, který garantuje u odsouzených odbornou 

psychologickou činnost a odbornou úroveň realizace programu zacházení. Psycholog 

přitom provádí psychologickou diagnostiku vězňů, zpracovává jejich psychologické 
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posouzení v rámci komplexní zprávy, včetně doporučení pro program zacházení. Podílí 

se na zpracování konkrétních programů zacházení jednotlivých odsouzených, 

na vyhodnocování jejich úspěšnosti a na navrhování změn programu zacházení.  

Sociální pracovník - Kvalifikační předpoklady pro funkci sociálního pracovníka je 

bakalářský studijní program nebo vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření. Sociální 

pracovník je odborný zaměstnanec oddělení, jehož základním úkolem je samostatná 

sociální práce, která je zaměřena zejména na plynulý přechod odsouzených 

do řádného občanského života. Při její realizaci dbá na zajištění a dodržení standardů 

kvality poskytovaných sociálních služeb. Je podřízen vedoucímu oddělení výkonu trestu 

a současně je odborným poradcem ředitele věznice v oblasti sociálně právních aspektů 

výkonu trestu a v oblasti přechodu odsouzených do řádného občanského života. 

Strážní – s odsouzenými vstupují do styku především při jejich eskortování 

na pracoviště, k soudům a do zdravotnických zařízení a při některých dalších 

specifických služebních úkonech. 

Dozorci – jsou jedním ze základních článků přímé práce s vězni. Provádějí soustavnou 

kontrolní a dozorčí činnost, odpovídají za dodržování stanoveného pořádku a kázně 

ze strany vězněných, vykonávají jejich prohlídky, prohlídky cel nebo ložnic, ve výkonu 

vazby zajišťují výdej stravy a další nezbytné úkoly. [SOCHŮREK, 2007] 

2.3.5 Typy věznic a jejich charakteristika 

Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně ve věznici: 

a) s dohledem, 

b) s dozorem,  

c) s ostrahou, nebo 

d) se zvýšenou ostrahou. 

  

Soud zpravidla zařadí do věznice:  

a) s dohledem pachatele, kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z nedbalosti                  

a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, 
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b) s dozorem pachatele, kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z nedbalosti                     

a který již byl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, nebo pachatele, 

kterému byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující tři léta 

a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, 

c) s ostrahou pachatele, kterému byl trest uložen za úmyslný trestný čin a nejsou 

zároveň splněny podmínky pro umístění do věznice s dozorem nebo se 

zvýšenou ostrahou, a pachatele, který byl odsouzen pro přečin spáchaný                      

z nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí svobody do věznice                       

s dohledem nebo s dozorem, 

d) se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen výjimečný trest (§ 54 

zákona č. 40/2009 Sb.), kterému byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin 

spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108 zákona                                

č. 40/2009 Sb.), kterému byl za zvlášť závažný zločin  (§ 14 odst. 3 zákona                                

č. 40/2009 Sb.) uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osmi let, nebo 

který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchl                    

z vazby nebo z výkonu trestu. 

 Soud může zařadit pachatele do věznice jiného typu, než do které má být podle 

odstavce 2 zařazen, má-li se zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň                          

a povahu narušení pachatele za to, že bude působení na něj, aby vedl řádný život,                      

v jiném typu věznice lépe zaručeno; do věznice se zvýšenou ostrahou zařadí však vždy 

pachatele, jemuž byl uložen trest odnětí svobody na doživotí. (§ 56 zákona                                

č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník) 

Ve věznici typu s dohledem mají odsouzení neomezený pohyb. Pracují zpravidla,  

dle podmínek dané věznice na venkovních pracovištích, tedy mimo věznici. 

V mimopracovní době se odsouzení účastní různých akcí mimo věznici, např. kulturních 

a sportovních akcí a to za doprovodu zaměstnance Vězeňské služby ČR, tedy 

vychovatele nebo jiného odborného pracovníka. Pokud si odsouzení plní všechny 

povinnosti vyplývající ze zákona o výkonu trestu odnětí svobody mají možnost požádat 

ředitele věznice o povolení opuštění věznice v souvislosti s návštěvou až na 24 hodin. 

Ředitel věznice na základě závěrů komise složené ze zaměstnanců (psycholog, speciální 

pedagog, sociální pracovnice, vedoucí oddělení prevence, vedoucí oddělení vězeňské 
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stráže, vedoucí oddělení správního) má možnost odsouzenému tuto návštěvu mimo 

věznici povolit, a to formou kázeňské odměny. 

Ve věznici typu s dozorem se odsouzení pohybují zpravidla pod dozorem 

zaměstnance Vězeňské služby ČR. I odsouzení zařazení v tomto typu věznice zpravidla 

pracují mimo věznici, dohled nad jejich činností však vykonává pověřený zaměstnanec 

v intervalu nejméně jedenkrát za 45 minut. V mimopracovní době mají odsouzení 

zpravidla možnost navštěvovat různé kulturní a jiné společenské akce mimo věznici, 

kterých se vždy účastní zaměstnanec vězeňské služby. Návštěvy odsouzených probíhají 

jedenkrát 3 hodiny v kalendářním měsíci ve věznici, odsouzení, kteří si řádně plní 

všechny povinnosti a mají dobré rodinné zázemí, mohou jako odsouzení zařazení 

v mírnějším typu věznice (dohled) požádat ředitele o povolení opuštění věznice 

v souvislosti s návštěvou. 

Odsouzení zařazení do věznice typu s ostrahou se ve věznici pohybují organizovaně 

a výhradně pod dohledem zaměstnance vězeňské služby. Tito odsouzení pracují 

na pracovištích uvnitř věznice. Návštěvy odsouzených se realizují zpravidla výhradně 

za dohledu zaměstnance vězeňské služby v návštěvní místnosti věznice. I odsouzeným 

zařazeným do věznice s ostrahou může být ředitelem věznice udělena kázeňská 

odměna formou opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nejdéle na dobu 24 hodin 

pouze jednou za dva měsíce a to pouze v ojedinělých případech. 

Ve věznici se zvýšenou ostrahou se odsouzení pohybují organizovaně, vždy 

pod dohledem příslušníka vězeňské služby. Odsouzení většinou vykonávají práci uvnitř 

věznice, kde jsou rovněž střeženi příslušníkem nebo vykonávají práci přímo na celách. 

Kontrola nad výkonem jejich práce je prováděna alespoň jedenkrát za 30 minut 

zaměstnancem Vězeňské služby. Odsouzeným není povolen žádný pohyb a návštěvy 

probíhají rovněž za dohledu příslušníka vězeňské služby. [§ 8 zákona č. 169/1999 Sb.,] 

2.3.6 Práva a povinnosti odsouzených 

Práva a povinnosti jsou dány zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí 

svobody, vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává Řád 
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výkonu trestu odnětí svobody a pro podmínky každé věznice se zpracovává Vnitřní řád 

věznice, který vydává její ředitel. 

Z etopedického hlediska je zajímavá povinnost odsouzených pracovat, která je 

i uzákoněna v Trestním zákoně. Je patrné, že práce a pracovní aktivity jsou jedním 

z nejlepších výchovných prostředků ve výkonu trestu odnětí svobody, je to prevence 

nudy a vzniku mimořádných situací. Dále je důležité vytvářet k práci kladný vztah 

motivovaný finanční odměnou a vybudování povědomí, že peníze se vydělávají. Mezi 

výchovná opatření obecně patří dodržování pravidel a plnění povinností, na druhou 

stranu každý disponuje nějakými právy, tudíž i ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Práva odsouzených 

 Právo na uspokojování základních sociálních potřeb, to znamená vytvoření 

podmínek pro přiměřený duševní a fyzický vývoj odsouzených, myslí se tím 

mimo jiné obvyklý společenský standart materiálních a kulturních podmínek 

v místech VTOS, které jsou důstojné pro lidský život. Do těchto práv patří např.: 

právo na ubytovací plochu nejméně 4 m², právo na nepřetržitou 

osmihodinovou dobu spánku, čas nezbytný pro osobní hygienu 

a úklidu, stravování třikrát denně, na minimálně hodinovou procházku 

a na přiměřené osobní volno. Dále právo na zdravotnické služby za podmínek 

stanovenými předpisy, na nemocenské pojištění a důchodové pojištění 

upravené obecnými předpisy. 

 Právo na udržování nebo případné rozšiřování sociálních vztahů - sem, patří 

právo na nákup potravin a věcí osobní potřeby, právo přijímat návštěvy blízkých 

osob, právo na přijetí balíčku, právo na příjem peněz, právo na uspokojování 

kulturních potřeb, právo na duchovní služby a využití služeb odborníků 

(pedagoga, psychologa apod.), právo využít telefon ke kontaktu s blízkou 

osobou, tyto hovory jsou monitorovány zaměstnanci vězeňské služby. 

 Odsouzený má právo na ochranu svých práv. 

 Odsouzený má právo na duchovní služby. 

Povinnosti odsouzených 
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Odsouzený je povinen podrobit se některým omezujícím opatřením, je zbaven 

některých práv a svobod, např. nedotknutelnosti osoby nebo soukromí, svobody 

pohybu a pobytu, zachování listovního tajemství, práva svobodné volby povolání. Jsou 

dále zbaveni práva podnikat, sdružovat se ve spolcích a společnostech, zakládat 

politická hnutí, vykonávat volené a jiné veřejné funkce. 

Povinnosti odsouzených jsou vymezeny takto: 

 dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy, pracovní úkoly, 

dodržovat zásady slušného jednání s osobami, se kterými přichází 

do styku, zachovávat vnitřní řád věznice, 

 nesmí vyrábět, uchovávat ani konzumovat alkoholické nápoje nebo jiné 

návykové látky, vyrábět ani přechovávat předměty, které by mohly být použity 

k ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku či použity k útěku, nebo by mohly 

porušovat pořádek či poškozovat zdraví (tímto se zakazuje vězňům i tetáž – 

tetování), 

 dodržovat opatření a pokyny, 

 v odůvodněných případech se podrobit osobní prohlídce.  

Odsouzený, který se dopustil, porušení svých povinností může být kázeňsky 

potrestán, naopak odsouzený, který si vzorně plní povinnosti může být kázeňsky 

odměněn. 

Při řešení kázeňské praxe jsou zákonem stanoveny následující odměny a tresty, je 

třeba poznamenat, že i ve vězeňském prostředí je kladná motivace efektivnější 

než záporná (i vzhledem k tomu, že delikventi jsou vůči trestům prakticky imunní): 

Kázeňské odměny: 

 pochvala, 

 mimořádné povolení návštěvy, 

 mimořádné povolení balíčku, 

 zvýšení kapesného (podle Fischera odměna preferovaná prvovězni, je to dáno 

mladším věkem pachatelů i tím, že na svobodě mají méně kontaktů, které jim 

jsou ochotni poskytovat peníze…), 
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 peněžitá nebo věcná odměna, 

 přerušení výkonu trestu (podle Fischera odměna preferovaná recidivisty, 

souvisí to s účelovým chováním, zkušení delikventi totiž vědí, že pokud 

se ,,osvědčí“ a na svobodě neutečou, mají větší šanci na podmínečné 

propuštění). 

Kázeňské tresty: 

 důtka, 

 snížení kapesného až na 1/3 max. na dobu tří měsíců, 

 zákaz přijetí balíčků, až na tři měsíce, 

 propadnutí věci, 

 umístění do uzavřeného oddělení v mimopracovní době, až dvacet dnů, 

 celodenní umístění do uzavřeného oddělení, až dvacet dnů, 

 umístění do samovazby. [ Zákon č. 169/1999 Sb.] 

2.4 Edukace ve výkonu trestu odnětí svobody 

Nárůst kriminality znamená v současné době jeden z nejzávažnějších 

celospolečenských problémů, na jehož řešení spolupracuje více vědních disciplín 

(psychologie, psychiatrie, kriminologie, viktimologie, sociologie atd.). Úkoly spojené 

s edukací odsouzených pachatelů řeší mimo jiné etopedie a penitenciární pedagogika. 

Právo na vzdělávání je v České republice ústavně zaručeno a zakotveno v Čl. 33 

Listiny základních práv a svobod. V průběhu výkonu trestu odnětí svobody je 

odsouzeným podle zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody omezen 

či přerušen výkon určitých práv a svobod zaručených Ústavou ČR. Mezi ně však nepatří 

právo na vzdělání. Výchova a vzdělávání ve věznicích jsou důležitým prostředkem 

při práci s odsouzeným, přispívá totiž nejen k humanizaci vězeňství, ale je i hlavním 

nástrojem k umožnění opětovného zařazení vězně do společnosti. Proto všichni vězni 

mají mít přístup ke vzdělání a výchově. Výchova by měla zahrnovat základní vzdělání, 

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

výchovu a možnost navštěvovat knihovnu. 
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Názor odborné a laické veřejnosti na podmínky a způsob výkonu trestu odnětí 

svobody se bude s největší pravděpodobností velice často lišit. Shody však dosahují 

v nejobecnější představě o výkonu trestu odnětí svobody, tedy v tom, že odsouzený by 

měl být co nejvíce zaměstnaný. Zákon výkonu trestu odnětí svobody stanovuje jako 

jednu z mnoha povinností odsouzenému povinnost pracovat. Postavení odsouzeného, 

který se vzdělává ve formě denního studia, je ze zákona stejné, resp. rovnoprávné, jako 

postavení odsouzeného, který je zaměstnán (§ 29 odst. 1, § 34 odst. 2 zákona                             

č. 169/1999 Sb.). Ovšem v praxi jsou na tom zaměstnaní vězni lépe, protože za práci 

dostávají mzdu a tak si mohou platit své výlohy ve VTOS a jejich zadluženost                             

se zmenšuje. Vzdělávací aktivity realizované ve výkonu trestu je možno rozlišit                           

na tzv. formální a neformální. 

2.4.1 Historie vzdělávání odsouzených ve VT 

Počátky vězeňského školství u nás sahají do dob rakouského mocnářství. 

Za průkopníka v této oblasti je považován páter František Josef Řezáč, kooperátor 

duchovní služby Svatováclavské trestnice v Praze, pedagogicky nadaný kněz. V 50. a 60. 

letech 19. století vznikal v souvislosti se zestátněním vězeňství na svou dobu moderní 

penitenciární systém založený na třídění vězňů, jejich zaměstnávání a vzdělávání. 

Školní vzdělávání bylo povinné pro mladé trestance ve věku 14 a 21 let 

a pro negramotné či pologramotné do 35 let věku. Vězeňské školní třídy měly obvykle 

dvě oddělení – pro mladistvé a ostatní trestance s pododdělením českým a německým. 

Prví třídu navštěvovali negramotní trestanci, druhá třída se zřizovala pro obnovení 

a rozšíření základních vědomostí. Vyučovány byly předměty obecné školy doplněné 

o kreslení, hudbu a národní hospodářství. Československá republika převzala ze zaniklé 

monarchie systém věznic a trestnic a vzdělávání odsouzených. Vyučování směřovalo 

k doplnění znalostí základní školy, existoval i vyšší stupeň, zaměřený na získání 

praktických dovedností v určitém oboru, řídil se osnovami platnými pro veřejné 

učňovské školy. Cíleně se přistupovalo k problematice mladistvých. Po ukončení 

povinné školní docházky mohli absolvovat celou řadu odborných kurzů 

a v polepšovnách se už v této době nabízela mladistvým delikventům šance získat 

výuční list bez udání místa, kde byl vystaven. Právě důraz na práci s mladistvými 
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a mladými vězni, ne příliš dotčenými kriminálním prostředím představuje trvalý odkaz 

prvorepublikového vězeňství dnešku. Výchovná činnost se neomezovala jen na školní 

vyučování, ale její nedílnou součástí byla i mravní osvěta ve formě různých 

vzdělávacích přednášek a samozřejmě nedělní bohoslužby. Vězeňská duchovenská 

služba fungovala i v dobách nacistické okupace a církev musela svou činnost mezi 

vězněnými osobami ukončit až počátkem 50. let 20. století. Vlastní výchovná práce je 

po únoru 1948 spatřována nikoli v účasti na školním vyučování, nýbrž v osvětě 

výchovné činnosti tzv. osvětovými instruktory, kteří převzali dosavadní roli učitelů. 

Na vězně se působilo prostřednictvím politických a odborných přednášek, na kterých 

se vedle osvětových instruktorů podíleli i prokurátoři a funkcionáři KSČ. Odborná 

školení měli na starosti vybraní pracovníci ze závodů. Vedle přednášek můžeme 

do výchovné a vzdělávací činnosti v této době zahrnout pořádání zájmových kroužků, 

poslech rozhlasu a promítání filmů. Většinou se jednalo o díla sovětské kinematografie 

a filmy s budovatelským zaměřením. Přednášky osvětových důstojníků mohly jen stěží 

uspokojit poptávku po skutečném vzdělávání. Odsouzení z řad tzv. třídních nepřátel 

byli navíc vylučováni z účasti na zájmových vzdělávacích a kulturních aktivitách. Přitom 

právě mezi nimi se nacházelo mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří přemýšleli 

jak smysluplněji vyplnit čas trávený v žalářním prostředí. 

Navzdory přísnému režimu, který panoval v jednotlivých věznicích a pracovních 

táborech, došlo k zformování skrytého „milovského vzdělávacího systému“. Někteří 

trestanci konali tajné přednášky z různých oborů, učili se navzájem jazyky, sloužili mše. 

Pro ty, jež dosud nebyli dotčeni hlubším vzděláváním, se doba za mřížemi proměnila 

ve školu života. Přesto, že funkce vězeňského učitele zanikla, vzdělávání odsouzených 

se stává opět nedílnou součástí programů zacházení. V jednotlivých nápravně 

pracovních táborech byly zřizovány školy pro doplnění základních školních znalostí, 

popřípadě školy pro negramotné. V oblasti vzdělávání odsouzených však přeci jen 

dochází k pozitivním změnám v přístupu k této problematice. Nová legislativa pohlíží 

na vzdělávání jako na právo, nikoli jako povinnost, jak tomu bylo u hromadného 

agitačního školení 50. let. Připouští možnost získat ve výkonu trestu střední odborné 

vzdělání. Tvůrci nové koncepce našeho vězeňství si v této době rovněž uvědomovali, 

že pro nápravu odsouzených je naprosto nezbytná propracovaná diferenciace vězňů 

podle závažnosti a druhu provinění. Dosavadní diferenciace počínaje Vězeňským 
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řádem z roku 1951 se opírala o tzv. třídní hledisko. Pro rozmisťování odsouzených 

do jednotlivých věznic se za určující kritérium považovalo jejich pracovní využití. 

Okupace roku 1968 ukončila demokratizační proces probíhající v naší společnosti, 

avšak pokud jde o zacházení s odsouzenými, neznamenala úplné přerušení kontinuity 

předchozích let. V oblasti vzdělávání se kladl větší důraz na získání odborného vzdělání 

a praktických dovedností. K tomuto účelu sloužily různé přednášky, besedy, povinný 

poslech rozhlasu, sledování vybraných televizních pořadů, promítání filmových 

představení. Za nejúčinnější považovala vězeňská správa výuku občanské nauky. 

Později se začali organizovat v jednotlivých nápravných výchovných ústavech různé 

formy vzdělávání odsouzených, jako byly kurzy pro doplnění základního 

vzdělání, zvláštní školy a začalo se realizovat střední odborné vzdělávání odsouzených. 

Odborné vzdělávání se realizovala v těchto formách:  

 učební obory s vydáním výučního listu, 

 zaučení s vydáním záučního listu – osvědčení 

 zvýšení kvalifikace formou kurzů 

 zaškolovací kurzy a kurzy technického minima. 

V dubnu roku 1981 bylo rozhodnuto vytvořit v resortu školství pracovní komisi 

k zavedení nového způsobu vzdělávání v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody. 

Vznikl návrh na zřízení středního odborného učiliště a zvláštního odborného učiliště 

v rámci Sboru nápravné výchovy, které by umožňovalo odsouzeným získat odborné 

kvalifikace. Od 01. 07. 1983 bylo ministerstvem školství ČSR rozhodnuto o zařazení 

Středního odborného učiliště v Sboru nápravné výchovy. SOU se organizačně členilo 

na ředitelství a místní odloučená pracoviště. První odloučená pracoviště zahájila svou 

činnost v nápravně výchovném ústavu Rýnovice, Pardubice, Libkovice, Opava a Plzeň. 

Později se podařilo zahájit výuky ve Vinařících a Valdicích. Listopad roku 1989 

znamenal pro československé vězeňství počátek velkých změn. Doba si vyžadovala 

zklidnit situaci ve věznicích a až poté bylo možné promýšlet nové formy způsobů 

zacházení. [ České vězeňství, 2007] 
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2.4.2 Formální vzdělávání 

Ve výkonu trestu odnětí svobody se rozumí vzdělávání v určitém oboru ukončené 

výučním listem, vysvědčením, osvědčením či potvrzením. Vyučení získávají výuční 

list, ve kterém není uvedeno, že vyučení probíhalo ve výkonu trestu odnětí 

svobody, což lze považovat za jeden z motivačních faktorů při rozhodování 

odsouzených pro studium. V případě, že vězeň opustí věznici před dokončením studia 

(např. z důvodu podmínečného propuštění), je mu umožněno VS ČR dokončení studia, 

aby přišel do věznice na závěrečné zkoušky. V současné době je zřízeno sedm školských 

vzdělávacích středisek např. Heřmanice, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Světlá 

nad Sázavou, Valdice, Všehrdy). Nejčastěji vyučovaným, ale také nejnaplněnějším 

zaměřením pro muže a mladistvé muže, byl učební obor obrábění kovů. Vyučuje se 

ve dvou školských vzdělávacích střediscích: v Rýnovicích a Valdicích. 

Další způsob vzdělávání odsouzených probíhá ve formě akreditovaných kurzů, které 

organizují jednotlivá školská vzdělávací střediska, případně v rámci ŠVS některé 

firmy, které ve věznicích podnikají. Tyto kurzy mají různé délky trvání, a to od desítek 

hodin až po několik měsíců např. kurz malíř-natěrač, společné stravování nebo brusič 

skla. Zákon výkonu trestu odnětí svobody předpokládá i středoškolské vzdělávání 

v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, nelze tento zákonný předpoklad realizovat 

v rámci ŠVS VS ČR, neboť Ministerstvem spravedlnosti nebyla střední škola ve věznicích 

zřízena. Důvodem tohoto stavu je délka trestu odsouzených, která leckdy nedosahuje 

potřebnou dobu, která je nutná pro absolvování celého studia, ale i osobnostní 

předpoklady odsouzených. Středoškolské a vysokoškolské studium je prozatím 

umožňováno v individuálních případech. 

2.4.3 Neformální vzdělávání 

Neformální aktivity jsou aktivity vedené personálem věznice. Vzdělávání či výchova 

odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody však nekončí pouze u vzdělávání 

ve formě denního studia, ale v rámci programu zacházení probíhají další 

kurzy, socializační programy a terapie včetně tzv. extramurálních programů. Mezi 

ně patří např.: 

 základy práce na PC, 
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 kurz vaření, 

 kurz motorové pily a křovinořezu, 

 jiné kurzy (např. jazykové, převážně se nabízí AJ, NJ, RJ a kurzy češtiny 

pro cizince). 

 

Neformální kurzy nejsou ukončeny žádným platným dokladem. Jedním z účelů 

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

Základ práce s odsouzeným je postaven na tzv. programu zacházení, který 

se zpracovává pro každého odsouzeného s ohledem na délku trestu, charakteristiku 

osobnosti a příčiny jeho trestné činnosti. Pravidelnou součástí programu zacházení je 

určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání 

nebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření předpokladů pro jeho samostatný 

způsob života. 

Programy zacházení se člení na pracovní, vzdělávací, speciálně výchovné a zájmové 

aktivity a na oblast utváření vnějších vztahů. 

2.4.4 Programy zacházení 

Důležitou součástí výkonu trestu odnětí svobody jsou programy zacházení. Zákon 

o výkonu trestu odnětí svobody a Řád o výkonu trestu odnětí svobody upravují 

ve svých ustanoveních proces tvorby programů zacházení. Každý program zacházení 

musí být ředitelem schválen a věznice je povinna ho zpracovat pro každého 

odsouzeného s trestem odnětí svobody delším než tři měsíce. 

Program zacházení můžeme definovat jako základní formu cílevědomého 

a komplexního působení na odsouzeného. Program zacházení se zpracovává 

na základě komplexní zprávy, která se vytváří na nástupním oddělení. Znamená to, 

že každý z odborných zaměstnanců zpracuje odborné posouzení jednotlivého 

odsouzeného. Přihlíží se k délce trestu, k zdravotnímu stavu odsouzeného, 

k dosaženému vzdělání, povaze trestné činnosti, k osobnostním předpokladům 

a zájmům. Výsledkem je tedy pedagogická, psychologická a sociální charakteristika 

neboli posouzení. Podklady jsou důležité pro speciálního pedagoga, který následně 

sestavuje konkrétní program zacházení. 
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Stručně řečeno, program zacházení je výchovným prostředkem, prostřednictvím 

něhož jsou odsouzení vedeni k přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin a zároveň 

slouží k naplňování účelu výkonu trestu. Program zacházení tedy obsahuje časově 

rozvržený sled činností, a to jak aktivit odsouzeného, tak působení vězeňského 

personálu, kterými se sleduje dosažení žádoucích cílů, tj. pozitivních změn 

u odsouzeného v oblasti chování i samotné jeho osobnosti. Pravidelnou součástí 

programu zacházení je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti 

na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření 

předpokladů pro jeho samostatný způsob života. Tvorba programu zacházení by měla 

být již od začátku zaměřena právě na ty „vnější“ cíle, při jejich koncipování je třeba 

klást důraz na požadované dosažení pozitivních změn, které se uplatní po propuštění 

odsouzeného v době, kdy bude opět zařazen do společnosti. 

V případě, kdy si odsouzený nevybere (či vybrat si nechce) žádnou z nabízených 

alternativ programů zacházení, je mu stanoven základní program – tzv. minimální 

program zacházení, který je upraven ve Vnitřním řádu věznice. Cílem je posilování 

volních složek osobnosti se zaměřením na odpovědnost, vůli a sebekázeň. Základem je 

pracovní činnost (zaměstnání dle potřeb věznice s ohledem na kvalifikaci, pracovní 

terapie, práce pro věznici apod.), která odpovídá zdravotnímu stavu odsouzeného. 

Vzhledem k vývoji osobnosti a ke změnám chování jsou programy zacházení pravidelně 

aktualizovány a vyhodnocovány. Zhodnocení plnění či neplnění stanoveného programu 

zacházení je součástí komplexního hodnocení odsouzeného, které je kupř. důležitým 

podkladem při rozhodování o podmíněném propuštění, přeřazení do jiného typu 

věznice. 

Domnívám se, že efektivita programů zacházení je závislá na mnoha faktorech. 

Samozřejmě nejvíce je úspěšnost programu zacházení závislá na konkrétním 

odsouzeném, na jeho osobnosti, zájmech, postojích, povahových vlastnostech, které 

ale jsou již většinou pevně zafixované ve struktuře osobnosti. A s tímto aspektem 

souvisí časové omezení, po které mohou programy zacházení působit. Není možné 

u odsouzených během krátké doby výkonu trestu odnětí svobody změnit všechno to, 

co bylo formováno za jejich dosavadní život. V praxi se tak poměrně často setkávám, 

že odsouzení nemají příliš zájem o nabídku vzdělávacích, výchovných a terapeutických 

aktivit a preferují aktivity spíše sportovní. Otázkou zůstává, zda programy zacházení 
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skutečně vedou k reedukaci odsouzeného a jeho následné reintegraci 

do společnosti, zda jsou opravdu přínosem pro jeho budoucí život. Je třeba zdůraznit 

fakt, že pro odsouzeného je alespoň výběr jeho individuálního programu zacházení 

důležitým prvotním krokem vedoucím k samostatnému rozhodování o svém životě. 

Záleží jen a jen na něm, jakým způsobem stráví dobu výkonu trestu. Zda tento čas 

prožije zahálením a nicneděláním bez větších výhod, či zda se aktivně zapojí do procesu 

své reedukace. Úspěšné plnění nebo dlouhodobé neplnění programu zacházení dává 

řediteli věznice pravomoc předkládat soudu návrh na přeřazení odsouzeného 

do věznice s mírnějším či přísnějším režimem.  

Program zacházení s odsouzenými má vlastní cíl a dále se člení na: 

 pracovní aktivity, 

 vzdělávací aktivity, 

 speciálně výchovné aktivity, 

 zájmové aktivity, 

 oblast utváření vnějších vztahů. 

 

Pracovní aktivity: 

V souladu se zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, je 

odsouzenému uložena řada povinností. Jednou ze základních povinností odsouzeného 

je i povinnost pracovat, pokud mu byla práce přidělena a je k práci zdravotně 

způsobilý. Pracovní aktivity lze považovat za jeden z hlavních resocializačních činitelů. 

Odsouzení si prostřednictvím pracovní aktivity vytváření a stabilizují pracovní návyky 

a v neposlední řadě jsou díky pracovnímu zařazení schopni splácet své pohledávky. 

Odsouzení jsou pracovně zařazováni na základě svých profesních znalostí, zdravotního 

stavu, dovednostem a celkové psychické způsobilosti. Mezi pracovní aktivity patří: 

 zaměstnávání, 

 práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice. 

 pracovní terapie, vedená zaměstnanci Vězeňské služby s potřebným vzděláním. 

 

Vzdělávací aktivity: 

 vzdělávání organizované či realizované středním odborným učilištěm, učilištěm 

a odborným učilištěm, 
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 vzdělávání vedené či kontrolované zaměstnanci oddělení výkonu trestu. 

 

Speciálně výchovné aktivity: 

Tyto výchovné aktivity jsou činností, na které se v realizaci programu zacházení 

klade velký důraz, neboť právě ony by měly nejvíce směřovat a vést k resocializaci 

odsouzených. Vedeny jsou odbornými zaměstnanci, tedy psychology, speciálními 

pedagogy, sociálními pracovnicemi nebo vychovateli. Jak již napovídá název těchto 

aktivit – speciálně výchovné, jedná se tedy o speciální aktivity, které jsou odsouzenému 

určeny speciálním pedagogem na základě celkové komplexní zprávy, znamená 

to tedy, že tyto aktivity si odsouzený nevybírá. 

 

Zájmové aktivity: 

Smyslem zájmových aktivit je uspokojování kulturních a duchovních potřeb 

odsouzených. Zájmové aktivity vycházejí ze zájmů odsouzených, jejichž 

prostřednictvím by si měli osvojit účelné využívání volného času. Aktivity probíhají 

pod vedením vychovatelů či odborných pracovníků věznice. 

 

Oblast utváření vnějších vztahů: 

Jedná se o poslední stanovenou oblast programu zacházení, která je zaměřena 

na uspořádání a zajištění sociálních podmínek po propuštění. Práce v této oblast je 

určena především sociálním pracovnicím, které v rámci programu zacházení 

spolupracují s Probační a mediační službou České republiky, sociálními kurátory atd. 

Pokud má odsouzený alespoň nějaké sociální zázemí, je mu vždy programem zacházení 

stanovena podpora vztahu s rodinou či kontakt se sociálním zázemím apod. Realizace 

této oblasti probíhá v rámci institutu povolení opuštění věznice v souvislosti 

s návštěvou v časovém rozmezí od 3 do 24 hodin či přerušení výkonu trestu až na 48 

hodin. Přitom se přihlíží ke stupni narušení osobnosti odsouzeného, povaze a délce 

uloženého trestu, typu věznice a k celkovému chování odsouzeného v průběhu dosud 

vykonaného trestu. 
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2.5 Věznice Jiřice 

Věznice Jiřice je profilována jako věznice s ostrahou s oddělením pro výkon trestu 

s dozorem. Výkon trestu je realizován pouze pro dospělé muže. Celková kapacita 

věznice je 725 míst, z toho 191 pro oddělení s dozorem. Věznice Jiřice se nachází 

v okrese Nymburk, nedaleko obce Jiřice. Vznikla rekonstrukcí kasárenských objektů 

v bývalém vojenském prostoru, které sloužily jako hlavní velitelství Sovětské armády. 

Historie se datuje od roku 1994, kdy byla pozastavena dostavba Věznice Říčany. 

Ve spolupráci s Ministerstvem obrany byl jako náhrada vytipován objekt po bývalé 

Sovětské armádě nedaleko obce Jiřice. Rozkazem ministra spravedlnosti č. 22/91 byl 

dne 1. 8. 1991 zřízen útvar Sboru nápravné výchovy Jiřice. Již v průběhu roku začaly 

probíhat operace na zabezpečení získaných objektů a byla vypracována koncepce 

výstavby, která byla chválena vedením SNV dne 26. 2. 1992. Tato koncepce 

předpokládala vybudování Institutu vzdělávání pro 500 posluchačů, objektů výkonu 

trestu odnětí svobody s kapacitou 500 míst a objektů výkonu vazby s kapacitou 200 

míst. V roce 1993 došlo ke změně koncepce výstavby, kdy tehdejší ministr 

spravedlnosti JUDr. Jiří Novák navštívil věznici a po přehodnocení situace 

s přihlédnutím k budoucímu využití, rozhodl o zastavení výstavby Institutu a zahájení 

výstavby polootevřeného oddělení s kapacitou 120 míst pro odsouzené, rekonstrukce 

kuchyně a vybudování plynové přípojky pro věznici. S výstavbou věznice dle takto 

schválené koncepce, nazývané jako I. etapa, byla započata 1. 10. 1993. V jejím průběhu 

byla provedena rekonstrukce bývalého obytného domu na objekt pro výkon trestu 

odnětí svobody, kanceláře, kuchyně, vstupní vrátnice s vjezdovou branou. Tato etapa 

výstavby byla ukončena v červnu 1994 a 17. 6. 1994 byl zahájen provoz věznice 

s kapacitou 120 odsouzených ve věznici s dohledem a dozorem. Již v průběhu roku 

1993 bylo započato s přípravou projektové dokumentace pro II. etapu výstavby. 

Ta byla započata v červnu 1996. Nově byl zbudován vstupní objekt s vrátnicí, objekt 

pro příjem vazby, dílny údržby se sklady, dílny a sklady automobilní služby, čerpací 

stanice, dílny pro odsouzené, objekty energetického hospodářství a objekt psince. 

V říjnu roku 2000 byly stavební práce pozastaveny z důvodu vyhlášení konkurzního 

řízení na dodavatelskou firmu. I přesto, že II. etapa výstavby věznice nebyla řádně 

dokončena, byla věznice zprovozněna 10. 7. 2000. Samostatné objekty, na kterých byla 



34 
 

zastavena práce z výše uvedených důvodů, byly v říjnu 2001 dokončeny a v současné 

době jsou v užívání věznice.[http://www.vscr.cz/věznice-jirice-76základní-informace-

171]. 

 

 

Obrázek č. 1: Věznice Jiřice [ilustrativní foto] 

2.5.1 Druhy programu zacházení ve Věznici Jiřice 

Ve Věznici Jiřice jsou zpracovány 4 typy programu zacházení: 

 pro běžné odsouzené, u kterých není nutné specifické zacházení, 

 pro kolektivy mladých vězňů (dozor, ostraha), 

 pro odsouzené ve výstupním oddělení (dozor, ostraha), 

 pro odsouzené v bezdrogové zóně. 

Je dobré si připomenout, že program zacházení, jenž je, tvořen souborem aktivit je 

společně s prostředky kázeňského působení nejdůležitějším nástrojem v procesu 

resocializace. Nabízí se otázka, zda se má více času věnovat odsouzeným, kteří mají 

zájem o vybranou činnost a jsou motivováni ke změně, nebo odsouzený, kteří jsou 

dlouhodobě pasivní a nemají zájem, kromě sledování televizního vysílání o nic. 

Vycházíme- li z první možnosti, že každý motivovaný odsouzený je ochoten zvolit 

si některou z nabízených aktivit pro efektivní trávení volného času, nezbývá než 

předložit nabídku, která se pro odsouzené stává závazná. Během pobytu odsouzeného 

ve věznici se může podle potřeb struktura programu zacházení průběžně aktualizovat. 

Odsouzení mají možnost se zapojit do níže uvedených aktivit. 
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2.5.2 Vzdělávací oblast 

 kurz výpočetní techniky, 

 kurz sociálního minima, 

 kurz zvyšování právního vědomí, 

 kurz cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština), 

 kurz pravidla silničního provozu a související předpisy,  

 kurz společného chování, 

 kurz interpersonálních dovedností, 

 kurz historie, 

 kurz zeměpisu. 

2.5.3 Speciální oblast 

 protidrogová poradna, 

 muzikoterapie, 

 terapeutické relaxační techniky, 

 pastorační péče,  

 skupinové poradenství, 

 socioterapie, 

 individuální psychologická péče, 

 psychologická intervence, 

• Sociálně právní poradenství. 

2.5.4 Zájmová oblast 

Kroužky:  

 míčové hry-garant vychovatel-zdokonalení se v jednotlivých hrách za pomocí 

turnajů, 

 stolní tenis-garant vychovatel, zdokonalení se ve stolním tenise za pomoci 

nácviku a pořádání vzájemných turnajů, 

 šachový kroužek-garant vychovatel, nácvik hry a seznámení se s pravidly 

určenými pro šachové turnaje,  
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 kondiční cvičení-garant vychovatel, udržení fyzického zdraví, antistresový 

program, 

 historie-garant vychovatel, získání a osvěžení znalostí v oblasti dějin,  

 rukodělný-garant vychovatel, speciální pedagog, výroba předmětů 

pro humanitární účely,  

 hudební – garant vychovatel, zachování a osvojení dovedností odsouzených 

při hře na hudební nástroje, kde výsledkem této činnosti jsou vlastní hudební 

vystoupení,  

 zahrádkářský. 

2.6 Střední odborné učiliště ve Věznici Jiřice 

SOU Jiřice je novou školskou právnickou osobou. Má všechna povolení od MŠMT ČR 

k provozování vzdělávací činnosti, a tak nabírá žáky. Dnes jich, má SOU Jiřice 120. 

Vzdělávat se mohou odsouzení v oboru Malíř – lakýrník a malířské a natěračské práce. 

Podmínkou k zařazení odsouzeného do učebního oboru je trest do konce trestu delší 

jak dva roky a je úplně jedno, jestli má soudem nařízený pobyt v ostraze nebo dozoru. 

Současně však musí mít všichni uchazeči dokončené alespoň základní vzdělání. Pokud 

je někdo vyučen v jiném učebním oboru nebo má za sebou maturitu či je absolventem 

vysoké školy, nevadí. Přijímací zkoušky se nekonají jen ve Věznici Jiřice, ale i v jiných 

věznicích, a to dle domluvy s vedením jednotlivých zařízení. Pokud jsou uchazeči 

přijati, jsou přemístěni po dobu vzdělávání k výkonu trestu do věznice, kde SOU 

vzdělávání poskytuje. Vedení školy se domnívá, že získáním kvalifikace nebo jejím 

rozšířením se odsouzeným naskytne po propuštění z výkonu trestu výrazně větší 

možnost začlenění se do běžného života. Jak praví jedno z českých úsloví, řemeslo má 

zlaté dno. Teoretickou výuku mají ve Středním odborném učilišti Jiřice na starosti 

akademicky vzdělané osoby s praxí z oblasti vzdělávání.  

[http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/aktuality-210/sou-jirice] 

2.6.1 Školní vzdělávací program 

Odsouzený se může vzdělávat v oboru Malíř – lakýrník (39-41-H/01). Podmínkou 

pro přijetí uchazeče je splnění povinné školní docházky. Uchazeč musí doložit svoji 
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zdravotní způsobilost v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání 

je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška se skládá z písemné 

a ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku. 

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy – vyhláška 47/2005 

Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, 

a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.  

Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:  

 Písemná část: doba zkoušky je 240 minut. Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami mají na tuto část zkoušky 300 minut. Žáci si losují jedno ze tří témat. 

Otázky jsou vybírány z průřezu osnovami předmětů: materiály, lakýrnické, 

natěračské a malířské práce  

 Praktická část: zkouška se uskutečňuje v odborné učebně v odborných 

učebnách a prostorách přilehlém areálu věznice za přítomnosti členů zkušební 

komise (učitelů odborného výcviku, učitelů odborných předmětů a dále také 

místopředsedy zkušební komise). Žáci při této zkoušce prokazují znalosti 

z předmětu odborný praktický výcvik. Praktická zkouška trvá 3 pracovní dny.  

 Ústní část: probíhá v učebně. Pro ústní zkoušku je zpracováno 25 témat, z nichž 

si žák jedno vylosuje. Otázky jsou vybírány z průřezu osnovami předmětů: 

materiály a lakýrnické, natěračské a malířské práce. Otázky po písemné 

přípravě (15 minut) žák ústně zodpovídá před zkušební komisí. 

 

Vzdělání je ukončeno úspěšným ukončením vzdělávacího programu 39-41-H/01 

Malíř a lakýrník a úspěšným absolvováním závěrečné zkoušky. Potvrzením dosaženého 

vzdělání je výuční list. Odsouzení se mohou uplatnit buď ve stavebnictví na pozicích 

malíř, tapetář, lakýrník a natěrač při povrchových úpravách exteriérů a interiérů budov 

a jejich vybavení, nebo ve strojírenství v povolání lakýrník při povrchových úpravách 

průmyslově vyráběných strojírenských výrobků. 
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2.6.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Vzdělávací strategie školy je založena na propojení teoretické výuky s praxí 

a s konkrétními praktickými zkušenostmi a dovednostmi žáků. Strategie školy počítá 

s trvalým procesem zjišťování a vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků, trvalé 

zlepšování kvality řízení, které provází všechny činnosti a aktivity školy. Učební obor 

je náročný na manuální dovednosti žáků, při uplatnění tvořivého, logického myšlení 

a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, 

aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. 

Výuka je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů v týdenních blocích 

teoretického vyučování a odborného výcviku. Vzdělávací program umožňuje získání 

všeobecných a odborných vědomostí, manuálních a intelektových dovedností 

potřebných k vykonávání povolání malíře-natěrače. Při sestavování a naplňování 

školského vzdělávacího programu je respektovaná snaha o vybavení absolventa 

takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu 

práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních 

partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem 

na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různě zaměřených firmách, případně 

založení vlastní živnosti po získání praxe v oboru. Protože mnoho žáků pochází 

z okrajových pohraničních regionů, snažíme se i o jejich zapojení v rámci příhraničních 

oblastí, proto se zvolila možnost rozšíření vzdělání o německý jazyk. Dále se rozšířila 

výuka ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak aby se snížil vzdělávací hendikep 

žáků. Domnívám se, že jejich vyšší věk a životní zkušenost je povedou k větší snaze 

o rozšíření vzdělání. 

2.6.3 Organizace výuky 

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium zaměřené na provádění 

odborných malířských a lakýrnických prací. V každém ročníku se střídá jeden týden 

teoretické výuky a týden praktické výuky. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou 

podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. 

Teoretické vyučování probíhá ve třídě určené pro teoretické vyučování v budově, 

kde zároveň sídlí ředitelství školy a zázemí pro vyučující. Teoretická výuka (všeobecně 
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vzdělávací i odborná) se realizuje kromě klasické výuky v systému vyučovacích hodin 

i formou výchovně -vzdělávacích akcí. Jedná se např. o besedy, diskuse, sportovní 

dny, atd.  

Praktické vyučování je realizováno formou cvičných prací v odborných učebnách 

a v prostorách určených a přizpůsobených pro odborný výcvik přilehlém areálu 

věznice.  

Hodnocení výsledků vzdělávání odsouzeného na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací:  

 

1. Výborný,  

2. Chvalitebný,  

3. Dobrý,  

4. Dostatečný,  

5. Nedostatečný. 
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3 Praktická část 

V praktické části práce bylo mým cílem přiblížit Střední odborné učiliště ve Věznice 

a zjistit jaký přínos má vzdělávání odsouzených v průběhu výkonu trestu pro zařazení 

do občanského života v jak části věznice s dozorem, tak věznice s ostrahou. 

Pro dosažení stanoveného cíle jsem provedla dotazníkové šetření mezi odsouzenými. 

Jednalo se o odsouzené muže. Náhodně byl vybrán vzorek 30 odsouzených 

vykonávajících trest odnětí svobody ve věznici s dozorem a 30 odsouzených pro výkon 

trestu zařazených ve věznici s ostrahou. Celkem se tedy výzkumu zúčastnilo 

60 odsouzených. Dotazníky byly předloženy vždy malé skupince odsouzených, aby byla 

zaručena jejich 100% návratnost.  Tuto skutečnost lze přičíst především tomu, 

že se jednalo o organizovanou činnost ve zcela specifickém vězeňském prostředí. 

Všechny dotazník byly správně a úplně vyplněné, neboť byly vyplňovány za přítomnosti 

zadavatele. 

Ten, kdo otevře dveře školy, zavře vězení. 

Victor Hugo 

 

Střední odborné učiliště 

SOU Jiřice, školská právnická osoba, zahájilo svoji činnost 01. 09. 2011. Zřizovatelem 

školy je fyzická osoba, Mgr. Jan Beer, který se rozhodl využít svých životních zkušeností 

k poskytování vzdělání osobám, přímo ohroženým sociálním vyloučením. Škola se 

nachází ve Věznici VS ČR Jiřice, okr. Nymburk, vzdělávání je primárně poskytováno 

osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Cílem vzdělávání je pomoc při socializaci 

těchto osob do života běžné společnosti po propuštění z výkonu trestu, neboť vzdělání 

je jednoznačný socializační a integrační prvek v životě každého jedince, které přispívá 

ke snížení recidivity u osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílem SOU Jiřice 

je vytvořit u každého absolventa předpoklady k návratu do běžného života jednak 

rozvojem jeho osobnostních vlastností a profesních dovedností. 

Obory odborného učiliště jsou tříleté: 

 36 - 57 - E/01 Malířské a natěračské práce 

 39 - 41 - H/01 Malíř a lakýrník 
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Ke studiu jsou přijímáni absolventi základní školy praktické nebo základní školy, 

u kterých je předpokladem, že mají schopnosti pro vzdělávání v odborném učilišti. 

Výjimkou nemusí být ani absolventi jiných učilišť nebo maturanti. Důraz je kladen 

na socializaci žáků do společnosti po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

Při výuce se střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku. 

Odborný výcvik probíhá v dílnách. Žáci pracují pod vedením zkušených mistrů, během 

odborného výcviku je po zvládnutí základních technických návyků, simulován proces 

práce na zakázce. Absolventi se mohou uplatnit ve stavebnictví v povoláních a pozicích 

malíř, lakýrník a natěrač při povrchových úpravách exteriérů a interiérů budov a jejich 

vybavení. 

Celkem bylo k 30. 09. 2012 zapsáno 120 žáků. Během školního roku došlo k úbytku 

žáků z důvodu jejich přemístění nebo podmíněného propuštění dále se odrazila 

i amnestie Prezidenta republiky ČR ze dne 01. 01. 2013. Operativně došlo k přijetí 

jiných uchazečů. K 30. 06. 2013 byl počet žáků 91. 

Učební osnovy byly v převážné míře splněny. Vyučující pracovali podle tematických 

plánů, které byly v průběhu roku operativně upravovány vzhledem k aktuální situaci 

v jednotlivých třídách.  

Údaje o dosažených výsledcích:studijního průměru 1,00 dosáhlo celkem 5 žáků, 

do studijního průměru 1,5 se umístilo 20 žáků, z nichž 18 nevybočovala z normálu, 

s ohledem na umístění školy nebyla zaznamenána žádná neomluvená absence. 

V souladu se strategií prevence rizikového chování je na škole realizován minimální 

preventivní program. Na jeho realizaci se podílí celý pedagogický sbor a další 

instituce, které se zabývají prevencí rizikového chování středoškoláků a dospělých 

a to s ohledem na věkové složení žáků školy. Vzhledem ke kriminální minulosti všech 

žáků se škola soustřeďuje na posilování vizí souvisejících s jejich začleněním 

do společnosti po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Za důležitou považuje 

i podporu žáků při udržování rodinných vazeb, které jsou při socializaci do života 

společnosti po propuštění klíčovým momentem. Pedagogové vedou žáky k osvojování 

mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektující identitu 

a individualitu žáka. Dále se snaží vést žáky ke zdravému sebevědomí, správnému 

sebehodnocení, stanovení si reálných cílů a k poznání sebe sama, k dovednostem řešit 
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své problémy bez pomoci alkoholu, léků a jiných návykových látek, které se váží k jejich 

kriminální zkušenosti.  

Další částí práce bylo zjistit jaký přínos má vzdělávání odsouzených v průběhu 

výkonu trestu pro zařazení do občanského života a nastínit postoje odsouzených 

k výběru aktivit programu zacházení, které se realizují ve věznici. Dotazník obsahoval 

17 otázek. První část se týkala věku, vzdělání, rodinné výchovy a důvěry. Další část pak 

názoru odsouzených na práci, vzdělávání a na postoj k vyplňování jejich volného času 

ve výkonu trestu odnětí svobody. Položené otázky byly otevřené, kdy respondenti 

mohli v odpovědi vyjádřit svůj vlastní názor. Ačkoli je nevýhodou tohoto dotazníku jeho 

obtížnější vyhodnocování, byl sestavován s cílem vytěžit od respondentů 

co nejobjektivnější názor na položenou otázku. 

 

 

Graf č. 1: Věk odsouzených – věznice s ostrahou (graf vlastní) 
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Graf č. 2: Věk odsouzených – věznice s dozorem (graf vlastní) 

 

Věková skladba odsouzených, u nichž bylo prováděno dotazníkové šetření odráží 

věkovou skladbu odsouzených vykonávající trest jak ve věznici s ostrahou tak ve věznici 

s dozorem. Průměrný věk odsouzených ve věznici s ostrahou je 35,7 let a ve věznici 

s dozorem je 29,4 let. Z uvedeného znázornění je zřejmé, že věková hranice 

odsouzených ve věku 30-40 let je ve věznici s ostrahou více jak nadpoloviční. 

 

 

 

Graf č. 3 – Vzdělání  odsouzených -   věznice s ostrahou (graf vlastní) 
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Graf č. 4 – Vzdělání odsouzených – věznice s dozorem (graf vlastní) 

 

Jak je zřejmé z výše uvedených grafů, lze říci, že úroveň vzdělanosti je 

na společenské úrovni. Je však patrné, že vzdělání respondentů, kteří se zúčastnili 

dotazníkového šetření, jak ve věznici s ostrahou, tak ve věznici s dozorem, je 50% 

pouze základní. Nízká úroveň vzdělanosti je mezi vězněnými osobami všeobecně 

známá, s vyšší úrovní vzdělanosti počet odsouzených klesá. Vysokoškolsky 

vzdělaní, začínají tvořit mezi vězněnými osobami výjimku. V našem případě žádný 

z respondentů neměl vysokoškolské vzdělání. Mezi osobami delikventními se nachází 

podstatně více osob s nedokončeným základním vzděláním či nevyučených, osob bez 

profesionální kvalifikace a společenského uplatnění, jedinců, kteří již v mládí nenalezli 

(ať už z jakýchkoli důvodů) způsoby pozitivního společenské realizace. V nemnohém 

případě se mnozí tito jedinci setkávají s cílenou pedagogickou výchovnou činností 

až v době výkonu trestu. I přesto, že efektivita tohoto procesu není až tak vysoká, 

je přesto úkolem společnosti (programů zacházení) na tuto práci nerezignovat. 
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Graf č. 5 – Rodinná výchova odsouzených – věznice s ostrahou (graf vlastní) 

 

 

 

Graf č. 6 – Rodinná výchova odsouzených – věznice s dozorem (graf vlastní) 

 

Z grafů vyplývá, že ¾ respondentů byla vychovávána v úplné rodině, přesto spáchali 

trestný čin a dostali se do výkonu trestu odnětí svobody. Je tedy na zamyšlení, zda 

v současné době rodina plní svůj účel. 
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Graf č. 7 – Ke komu máte největší důvěru – věznice s ostrahou (graf vlastní) 

 

 

Graf č. 8 – Ke komu máte největší důvěru – věznice s dozorem (graf vlastní) 

 

Grafy č. 7 a č. 8 znázorňují rozložení názorů, ke komu mají odsouzení největší 

důvěru. Nejvíce se % přiklání ke své rodině a matce, která je jim vždy nevětší oporou 

po dobu výkonu trestu i když se dopustili závažnější trestné činnosti a to jak majetkové, 

tak ohrožující zdraví nebo život druhých osob. 

25 % 

10 % 

5 % 

5 % 
10 % 

20 % 

5 % 

20 % 

Důvěra 

rodina

matka

jéžíš

otec

babička

sám v sebe

nikomu

neodpověděl

37 % 

16 % 
11 % 

5 % 

5 % 

11 % 

5 % 
5 % 5  % 

Důvěra 

rodina

matka

sestra

otec

babička

sám v sebe

nikomu

přítelkyně

neodpověděl



47 
 

 

                       Graf č. 9 – Jaký předmět Vás na učilišti ve věznici zaujal – věznice s ostrahou (graf vlastní) 

 

 

 

                     Graf č. 10 – Jaký předmět Vás na učilišti ve věznici zaujal – věznice s dozorem (graf vlastn)  

        Z výše uvedeného znázornění je zřejmé, že přesto, že jim je dána možnost 

na vzdělání , které by je lépe zařadilo do běžného života společnosti. Většina z nich 

o to nemá zájem a berou to jen vyplnění svého volného času ve výkonu trestu.  
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Graf č. 11 – Využití aktivit v civilním životě – věznice s ostrahou (graf vlastní) 

 

 

Graf č. 12 – Využití aktivit v civilním životě – věznice s dozorem (graf vlastní) 

 

Odsouzení vykonávající trest odnětí svobody v typu věznice s dozorem preferují 

vzdělávací aktivity na rozdíl od odsouzených zařazených ve věznici s ostrahou. 

S ohledem na to, že odsouzení, kteří jsou v dozoru, jsou ve valné většině jedinci, kteří 

ve výkonu trestu jsou poprvé (či jsou odsouzeni za méně závažné trestné činy) 
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a do jisté míry ještě nesrostli tolik s delikventní činností, vidí i jiné možnosti 

společenského uplatnění. Zcela nepochybně ke společenskému uplatnění patří 

kvalifikace, respektive vzdělání, jakož i ochota k dalšímu seberozvoji. 

Naproti tomu respondenti, kteří jsou v ostraze (ve valné většině se jedná 

o recidivisty či osoby odsouzené za závažné trestné činy), zřejmě své životní šance 

někde propásli nebo je již nevidí. Z tohoto důvodu možnost dalšího seberozvoje 

a žádoucího uplatnění ve společnosti nevidí, nehledají a v horším případě i odmítají. 

 

 

 

Graf č. 13 – Volba vzdělávací aktivity – věznice s ostrahou (graf vlastní) 

22 % 

15 % 

7,5 % 
15 % 

7,5 % 

33 % 

vzděl. aktivity - volba 

cizí jazyk

pravidla siln. provozu

společenské chování

historie

právní minimum

vlastní volba



50 
 

 

Graf č. 14 – Volba vzdělávací aktivity – věznice s dozorem (graf vlastní) 

V nabídce programu zacházení ve věznici s dozorem jednoznačně převládá 

preference naučit se cizí jazyk. Ve věznici s ostrahou převažuje zájem o vlastní volbu 

naplnění volného času.  V mladším věku odsouzených je zájem o výuku cizího jazyka 

podstatně větší. Pokud se takto klienti staví k výuce jazyků, lze to jen přivítat a v této 

oblasti také s klienty náležitě pracovat. Dle mého názoru je tato skutečnost dána menší 

náročností a flexibilitou věkově starších odsouzených. 

 

 

Graf č. 15 – Volba zájmové aktivity – věznice s ostrahou (graf vlastní) 
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Graf č. 16 – Volba zájmové aktivity – věznice s dozorem (graf vlastní) 

 

Z tohoto grafu je zřejmé, že preferované aktivity osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody bez ohledu o jaký typ věznice jde, jsou aktivity sportovní. Je vcelku 

pochopitelné, že muži preferují sportovní aktivity (možnost odreagování, společensky 

přijatelná možnost měření sil). Tento fakt je předvídatelný, akceptovatelný, takže nic 

nebrání tomu v těchto programech pokračovat. Výsledky další otázek dotazníkového 

šetření. 

Pracoval jste před výkonem trestu odnětí svobody? (v dotazníku otázka č. 9) 

Nezaměstnanost je závažný celostátní problém, o to více se projevuje u osob, které 

se dostaly do problému se zákonem. Jejich odpovědi se nijak zvlášť nelišili, jak 

ve věznici s dozorem tak s ostrahou. Zaměstnání před nástupem výkonem trestu 

odnětí svobody neměla téměř polovina respondentů, ač tuto skutečnost nelze 

zobecňovat na všechny osoby. 

V jakém oboru, případně jakou práci byste chtěl vykonávat, pokud by to bylo Vaše 

přání? (v dotazníku otázka č. 10) 

Respondenti volili řemeslnické obory, jejich nejčastější přání bylo: zedník, malíř 

truhlář, automechanik, kuchař dá se říci, že volili převážně manuelní práci, což vlastně 

souvisí s jejich dosaženým vzděláním. 

 

17 % 

7 % 

20 % 35 % 

10 % 

7 % 
4 % 

zájmové aktivity - volba 

míčové hry

stolní tenis

kulečník

kond. cvičení

hudební kroužek

rukodělný kroužek

zahr. Kroužek



52 
 

Zvolte variantu, která nejpřesněji vystihuje, jak vnímáte program zacházení?  

(v dotazníku otázka č. 13) 

a) prospěšný  

b) zajímavý  

c) „nutné zlo“  

d) nevím  

Rozdělení je téměř stejné, jak ve věznici s dozorem, tak s ostrahou. Preferovány jsou 

obě střední možnosti (zajímavý, nutné zlo). Větší význam by měla analýza odpovědi při 

individuální práci s klientem. Tyto aktivity nejsou ani extrémně přijímány ani extrémně 

odmítány. Postoj klientů k programu zacházení zřejmě více záleží na nabídce a 

individuálním přístupu. 

 

Zúčastnil byste se aktivit programu zacházení v případě, že budou nepovinné?  

(v dotazníku otázka č. 16) 

Dobrovolně aktivit programu zacházení by se zúčastnilo více jak 50 % respondentů 

(bez rozlišení o jaký typ věznice jde), přičemž není valného rozdílu ve volbě 

vzdělávacích a zájmových aktivit Obdobně jako u otázky předcházející platí, 

že s klientem je třeba pracovat individuálně.  

 

Uveďte aktivitu, které se věnujete ve VT, a rád byste se věnoval po propuštění  

(v dotazníku otázka č. 17) 

Pro vyhodnocení byly odpovědi respondentů obou skupin (dozor a ostraha) 

sloučeny, neboť rozdíly mezi četnostmi odpovědí v jednotlivých kategoriích jsou 

minimální Nejvíce odpovědí byly typově rozděleny takto: odpověď typu „nevím“, „nic“, 

„je mi to jedno“, „posilovna“. 

Odpovědi jsou vcelku pochopitelné. Ne každý z odsouzených se účastní těchto 

aktivit rád a zcela dobrovolně. U některých může jít o neschopnost přizpůsobit se, 

u některých o neschopnost předvídat možný pozitivní dopad toho, co se naučí pro svůj 

další život, či neschopnost sám aktivně zvolit svůj životní program. U některých jedinců 

může jít o skrytý odpor vůči výzkumu (resp. negativismus vůči stávajícímu). 

Každopádně platí, že v i tomto případě je nutná individuální analýza a stanovení 

programu možného dalšího rozvoje. 
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4 Diskuze 

Cílem práce je zaměření na problematiku výkonu trestu odnětí svobody. Na základě 

dostupných informací a svých poznatků, literatury, interních předpisů a zákonů 

upravující výkon trestu odnětí svobody nastiňuji v teoretické části mé práce specifické 

pojmy, týkající se výkonu trestu odnětí svobody, možnosti resocializace a především 

možnosti jejich vzdělávání, neboť jsem se setkala s tím, že široká veřejnost má o této 

problematice pouze minimální znalosti a zkreslené představy. Kromě výše uvedeného 

pojmosloví uvádím v teoretické části práce poznatky o vývoji trestu odnětí 

svobody, jeho účelu a přístupu k vězněným osobám. Vývoj trestu se vyvinul od počátku 

odplaty k nápravě. Laickou veřejnost v práci seznamuji s jednotlivou činností 

pracovníků ve věznici a prací specialistů oddělení výkonu trestu ve Věznici Jiřice, kteří 

se bezprostředně podílejí na vytváření a realizaci programů zacházení, které jsou 

nejdůležitějším nástrojem v procesu resocializace.  Resocializace odsouzených patří 

mezi hlavní cíle výchovného působení v průběhu výkonu trestu. Nabídka aktivit, které 

mohou odsouzení v rámci těchto programů ve věznici absolvovat, je pestrá, ať již se 

jedná o aktivity pracovní nebo vzdělávací. Dle mých praktických poznatků mohu 

konstatovat, že výraznou mírou přispívají ke snižování zátěže z uvěznění, které je však 

velmi individuální. Musím zde však poznamenat, že jsem dospěla k závěru, že stále 

u velkého počtu odsouzených přetrvává snaha o nic nedělání a nuda. Nabízí se 

otázka, zda při resocializačním procesu věnovat více času odsouzeným, kteří mají 

zájem o nějakou vybranou činnost a jsou motivovány ke změně, nebo odsouzeným, 

kteří jsou dlouhodobě „chorobně pasivní“ a nemají zájem, kromě sledování televize, 

o nic. Budeme-li vycházet z možnosti první, že každý motivovaný odsouzený je ochoten 

zvolit si některou z nabízených aktivit, nezbývá než předložit nabídku těch aktivit, které 

je zaujmou. Pokud budeme hledat nejvhodnější metody a postupy pro úspěšnou 

převýchovu delikventních osob, musíme si uvědomit, že samotný pobyt odsouzeného 

ve výkonu trestu je spíše desocializační. Výkon trestu odnětí svobody představuje 

pro odsouzené výraznou zátěžovou situaci. Na základě mých praktických zkušeností 

i teoretických poznatků patří proces adaptace a ztotožnění se s podmínkami způsobu 

života ve věznici mezi nejnáročnější. Člověk nastupující do výkonu trestu odnětí 

svobody ztrácí mnoho svobod v oblasti mezilidských vztahů i samotného rozhodování. 
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Odsouzení mají největší obavy o zachování rodinného zázemí, proto je třeba je stále 

motivovat k udržení si svých rodinných vazeb v přirozené míře. K takovémuto zjištění 

jsem dospěla rovněž z dotazníkového šetření, kdy v nadpoloviční většině odsouzení 

udávají, že největší důvěru mají ke své rodině a matce. 

Na základě šetření má pozitivní vztah k programu zacházení více než polovina 

odsouzených. Do jaké míry tyto postoje ovlivňují účinnost povinných programů 

zacházení nelze na základě provedeného šetření jednoznačně konstatovat, tuto oblast 

by bylo nezbytné dále prozkoumat. Mezi nejoblíbenější programy zacházení patří 

programy sportovní, které nejvíce vycházejí vstříc přirozeným požadavkům 

odsouzených mužů. 

  



55 
 

Závěr 

Absolventská práce přibližuje vězeňské prostředí, které je pro mnohé lidi neznámé 

a nahlíží do dílčích fází života odsouzených ve věznici. Při jejím zpracování jsem 

vycházela z dostupných informací, které jsem čerpala z odborné literatury, interních 

předpisů a zákonů upravující výkon trestu odnětí svobody a ze svých zkušeností, které 

jsem získala ze svého dlouholetého zaměstnaneckého poměru u Vězeňské služby ČR. 

Teoretická část přibližuje specifické pojmy týkající se výkonu trestu, které mohou být 

pro laickou veřejnost neznámé. Součástí mé práce jsou rovněž dotazníky, které jsem 

rozdala respondentům a to ze dvou typů věznic: věznice s dozorem a věznice 

s ostrahou. Překvapilo mě, že návratnost dotazníků byla 100%, ale to je dáno jistě tím, 

že se jednalo o organizovanou činnost. 

Cílem práce bylo zjistit, jaký přínos má vzdělávání odsouzených v průběhu výkonu 

trestu pro zařazení do občanského života dále jejich možnosti resocializace výkonu 

trestu v části věznice s dozorem a věznice s ostrahou ve Věznici Jiřice. Vytyčený cíl 

práce byl na základě provedeného šetření splněn, nabídka programů zacházení je 

pro nadpoloviční většinu odsouzených přínosem, všechny dostupné materiály jsem 

měla k dispozici a byla jsem rovněž přítomna vybraným terapeutickým cvičení, což je 

velmi zajímavé i poučné, neboť se člověk setká s různými osudy lidí. Problematika 

resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody je stále aktuální téma a je třeba 

hledat neustále způsoby zacházení s odsouzenými, které by efektivně přispívaly 

ke snižování recidivy jejich trestné činnosti. Nezastupitelnou úlohu má, jak již bylo 

zmíněno program zacházení, který je nutno stále ve větší míře přizpůsobovat 

individuálním požadavkům odsouzeným. Jedním z cílů resocializace odsouzených je, 

dosáhnout u nich pozitivních změn v chování tak, aby mohli být po svém propuštění 

bezproblémově opětovně zařazeni do společnosti, případě aby byli schopni 

se v budoucnu vyvarovat recividy. Každý odsouzený je jedinečný a této individualitě 

také musí odpovídat stanovený program zacházení. Reedukace odsouzených je třeba 

zaměřit na dosažení změny v jejich chování, posílení smyslu pro odpovědnost, 

vytvoření sociálních návyků a vztahu k práci. 

Na základě výsledků provedeného šetření mohu uvést, že respondenti zařazeni 

do věznice s dozorem mají lepší perspektivu možné resocializace než ti, kteří jsou 
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zařazeni do věznic s ostrahou. Mladší věk potencionálně umožňuje pozitivní 

obrat, resocializaci, což dle mých poznatků přisuzuji aktivitě, ochotě a schopnosti 

přijmout změnu. Z dotazníkového šetření vyplývá, že vyšší vzdělání rozšiřuje 

obzory, umožňuje hledání nových cest (v lepším případě společensky 

přijatelných), často umožňuje lepší anticipaci budoucího, podmiňuje ochotu 

a schopnost učit se. 

Všechny tyto faktory nepochybně souvisí s potencionálními možnostmi úspěšné 

resocializace. Samozřejmě platí, že schopnost učit se či úroveň schopností není totéž 

co temperamentní typ, neuroticita či psychoticita nebo případné disociální poruchy 

osobnosti. 

Budu ráda, když tato práce bude přínosem pro společnost a změní pohled na lidi 

na odsouzené.  
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Peзюме 

Я работаю воспитательницей в Тюрьме Иржице и на основании моей 

профессии я выбрала тему своей быпускной работы из этой среды. Тему я 

назвала Образование осуждённых по испалнении наказания в Среднем 

Специальном Училище Тюрьмы Иржице  

Вынускную работу я разделила на две части  теоретическую и практическую.  

В теоретической части я сначала направила внимание на проблематику  

которая касается исполнения наказания лишением свободы и условий для 

исполнения этого наказания  обяснила терминологию исполнения наказания  

представила обращение с осуждёнными ознакомила с возможностями и 

средствами ресоциализации  воспитания и  образования осуждённых в течении 

исполнения наказания. Коротко я наметила также историю исполнения наказания 

лишением свободы. Далее я во своей работе обратила внимание специалистам 

отдела по исполнению наказания в Тюрьме Иржице  которые непосредственно 

участвуют в создании и реализации программ обращения  так как необходимо 

постоянно искать способы обращения с осуждёнными  которые способны 

эффективно содействовать понижению рецидивы и их приступной деятельности. 

Целью этой ресоциализации является достижение положительных изменений их 

поведения  чтобы могли быть после освобождения безпрепятственно включены 

обратно в общество.  

В теоретической части я также направила внимание на описание Тюрьмы 

Иржице  которая относится к самым современным тюрьмам  ЧР. В последней 

главе теоретической части я описала учебную образовательную программу 

среднего специального училища  находящегося в тюрьме в Иржицах.  

В практической части я привела познания полученые социологическим 

исследованием среди осуждённых  и то образование осуждённых заключённых             

в тюрьме с режимом надзора и режимом сторожения возможности и формы 

обучения вобремя тюремного заключения осуждённых для ихнего зачисления                 

в гражданскую жизнь и как эти возможности оценивают осуждённые. 

ключевой слово :  
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тюрьма с режимом надзора и режимом сторожения , наказание лишением 

свободы, oтдела по исполнению наказания, программа обращения                                

с осуждёнными, тюремноe заключениe осуждённых 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

1. Kolik je Vám let? 

 

2. Jaké máte dosažené vzdělání? 

 

3. Byl jste vychováván oběma rodiči? 

 

4. Komu máte největší důvěru? 

 

5. Studoval jste po ukončení základní školy dál? Pokud ano proč jste školu 

nedokončil? 

 

6. Proč jste se nyní rozhodl pokračovat ve studiu ve výkonu trestu odnětí 

svobody? 

 

7. Který předmět Vás nyní na učiliště ve věznici zaujal? 

 

8. Myslíte si, že po získání výučního listu budete mít lepší uplatnění na trhu práce? 

 

9. Ke  které  pracovní činnosti máte vztah, pracoval jste před VTOS? 

 

10. V jakém oboru, případně jakou práci byste chtěl vykonávat, pokud by to bylo 

vaše přání? 

 

11. Jakých aktivit z programu zacházení se nejraději účastním? 
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12. Kterou z nabízených aktivit z programu zacházení nejlépe využijete v civilním 

životě? 

 

13. Zvolte variantu, která nejpřesněji vystihuje, jak vnímáte program zacházení? 

a) Prospěšný 

b) Zajímavý 

c) Nutné zlo 

d) Nevím 

 

14. Ze vzdělávacích aktivit bych si nejraději zvolil? 

a) Kurz cizího jazyka 

b) Kurz pravidla českého pravopisu 

c) Kurz pravidel silničního provozu a souvisejících předpisů 

d) Kurz společenského chování 

e) Kurz historie 

f) Kurz právního minima 

g) dle vlastní volby 

15. Ze zájmových aktivit bych si nejraději zvolil? 

a) Míčové hry 

b) Stolní tenis 

c) Kulečník 

d) Kondiční cvičení 

e) Hudební kroužek 

f) Rukodělný kroužek 

g) Zahradnický kroužek 
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16. Zúčastnil byste se aktivit programu zacházení v případě, že budou nepovinné? 

a) Ano 

b) Ne 

 

17. Uveďte aktivitu, které se věnujete ve výkonu trestu odnětí svobody a rád byste 

se jí věnoval po propuštění. 


