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ÚVOD 

Téma mé absolventské práce vychází z problematiky adaptace odsouzených mužů 

na podmínky výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice. V teoretické části práce 

se zaměřuji na popis náročných životních situací člověka, jeho reakcí na stres, 

psychickou zátěž, poruchy osobnosti a chování, zmiňuji poruchy pudů a popisuji jev 

takové extrémní patologické reakce, jakým je sebepoškozování. Uvádím normy, 

upravující výkon trestu odnětí svobody, zmiňuji systém zacházení s vězněnými osobami 

a zátěžové činitele a faktory ve výkonu trestu odnětí svobody. Zabývám se 

kompenzačními činiteli a mechanismy sebezraňování v penitenciárním prostředí, které 

samo o sobě představuje vysokou, dlouhodobou formu psychické zátěže.  

V praktické části se krátce zabývám historií objektu pro výkon trestu odnětí 

svobody, bývalého kartuziánského kláštera, Věznice Valdice. Popisuji charakteristiku 

prostředí a taktéž vězeňskou populaci, nacházející se ve výkonu trestu odnětí svobody 

ve zvýšené ostraze a také v trestu doživotním.  Ve své absolventské práci stopuji 

nejfrekventovanější typy automutilace u odsouzených a za zvolené období let 2009-

2013 uvádím statistickou analýzu výskytu sebepoškozování odsouzených mužů ve 

Věznici Valdice. Za toto období prezentuji monitoring výskytu a typů nejčastějších 

motivů automutilace, včetně dokonaného suicidia.  Za hlavní cíl práce jsem si vytýčila 

provést souhrnnou analýzu sebepoškozování odsouzených mužů ve Věznici Valdice. 

Dílčím cílem, s přihlédnutím k historii dat, je predikce dalšího vývoje tohoto jevu.  

Přílohu mé práce tvoří kazuistiky odsouzených mužů, jejichž anamnéza se 

vztahuje k uvedenému tématu a malá fotogalerie Věznice Valdice.  

Jako výzkumný nástroj pro teoretickou část jsem si zvolila obsahovou analýzu 

dokumentů, zejména odborné literatury, periodik, ale také internetových zdrojů. Pro 

praktickou část své absolventské práce jsem zaměřila pozornost na získávání dat z 

terénu s použitím formy ústního podání odborných zaměstnanců specializovaných 

oddělení věznice.  
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1. CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

1.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem mé absolventské práce je provedení souhrnné analýzy četnosti a 

druhů sebepoškozování odsouzených mužů ve věznici Valdice. Pro tuto analýzu jsem 

zvolila rozmezí let 2009 – 2013. 

 

2.2 Dílčí cíl 

Dílčím cílem práce je predikce vývoje zmonitorovaných suicidálních pokusů za 

dané období.  



 7 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2. 1 Psychická zátěž a stres 

 Zachování psychické rovnováhy je jedním ze základních kamenů zdravé 

osobnosti člověka, jeho psychického i fyzického zdraví. Psychická rovnováha může být 

však ohrožována celou řadou zátěžových faktorů. Za optimální psychickou zátěž je 

přitom považována taková zátěž, kterou dokáže daný jedinec nejen zvládnout a 

vyrovnat se s ní, ale která ho navíc motivuje a stimuluje k dalšímu rozvoji psychické 

odolnosti a adaptability1.  

 

 V souvislosti s psychickou zátěží se nejčastěji můžeme setkat s pojmem stres. 

Původ anglického slova „stress“ pochází z francouzského „estrecier“ a to zas 

z latinského „strictus“, které znamená utahovat nebo stlačovat2.  Z psychologického 

hlediska stres chápeme jako nadměrný tlak zvenku, který vede k narušení psychického 

komfortu a stability, k nadměrné psychické zátěži, zatížení a ohrožení.  

 

Avšak ani stres není jen jednostranný, a nemá vždy pouze negativní význam. 

Naopak jeho přiměřená míra, respektive určitý druh stresu, může člověka aktivizovat, 

stimulovat a rozvíjet jeho kompetence. Proto je nutné rozlišovat tzv. eustres a distres. 

Stres v každém případě představuje takovou míru zátěže, která v daný okamžik 

přesahuje únosnou mez schopností adaptace organismu. Zatímco distres „špatný 

stres“ způsobuje nepříjemné pocity, vyčerpává organismus a je emočně negativní 

povahy, eustres „dobrý stres“ má povahu naopak emočně pozitivní, posiluje, stimuluje 

a může i zvyšovat odolnost jedince vůči distresu3. V běžném používání se však téměř 

vždy slovo stres používá ve významu negativním, v souvislosti s distresem. 

 

Podněty, které stres vyvolávají, nazýváme stresory. Ty mohou být buď reálné, 

nebo potencionální. Reálné stresory jsou takové podněty, které aktuálně působí na 
                                                 
1
 Slovník cizích slov [online]. Citace [2014-08-02]. Odkaz <http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/optimalni-psychicka-zatez> 
2
 NOVÁK, T. Manželství jako trvalý stres. Praha: Grada Publishing, 2010. Str. 17. ISBN 978-80-247-2799-8 

3
 PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha: Grada Publishing, 2013. Str. 132. ISBN 978-80-

247-4751-4 
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člověka, ovlivňují jeho psychický komfort, zvyšují psychickou zátěž a působí rušivě. 

Potencionální stresory jsou takové situační aspekty, které mohou stres způsobit při 

dosažení určité míry kumulace, intenzity, doby trvání apod. Zda se potenciální stresor 

promění na stresor reálný, závisí na mnoha okolnostech, které vycházejí z osobnosti 

daného člověka. Záleží na subjektivním hodnocení jedince, na jeho osobnostních 

charakteristikách, které ovlivňují to, jak jedinec hodnotí zátěž i na způsobu vyrovnávání 

se s takovou zátěží, na tom, jaké má jedinec dosavadní zkušenosti se stresem, na jeho 

sociálním statusu a sociální opoře, kterou má. Významným faktorem je pak přítomnost 

nebo nepřítomnost nepříznivých životních událostí, ale také denní drobné události a 

nepříjemnosti, které mohou potenciální stresor proměnit ve stresor reálný4. 

 

Samozřejmě každý člověk se ve svém životě běžně setkává se situacemi, které 

pro něj představují menší nebo větší zátěž, a které mohou být přímo faktorem stres 

vyvolávajícím nebo faktorem, který může pravděpodobnost stresu zvyšovat. Za 

základní takové situace považujeme: 

- problém – obecně označovaná zátěžová situace. Pro člověka je taková situace 

nepříjemná, obtěžující, může ho však také ohrožovat. Aby byla problémová 

situace vyřešena, musí jedinec vyvinout zvýšené úsilí nebo zvolit ústup z ní. 

V každém případě neřešený problém může způsobit vážné negativní 

následky. 

- frustrace – nastává v případě, kdy se jedinci nedaří dostatečně uspokojovat 

jeho potřeby nebo kdy není schopen dosáhnout svého cíle. Reakce na 

frustraci může být aktivní, včetně reakce agresivní, nebo pasivní, která se 

manifestuje depresí, rezignací, nečinností apod. 

- konflikty – obecně se jedná o střet dvou protichůdných tendencí, názorů, cílů. 

Konflikty můžeme podle toho, koho se dotýkají, rozdělit na intrapersonální a 

intrapersonální. Intrapersonální konflikty se týkají jedné osoby a odehrávají 

se v jejím nitru. Interpersonální konflikty jsou konflikty mezi dvěma nebo více 

lidmi. Podle počtu zúčastněných je dále dělíme na konflikty dvou jedinců, 

                                                 
4
 PAULÍK, K.. Psychologie lidské odolnosti.  Praha: Grada Publishing. 2010.  Str. 42. ISBN 978-80-247-

2959-6 
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konflikty jedince a sociální skupiny, konflikty dvou skupin a konflikty v rámci 

jedné skupiny 

- strach a úzkost – jedná se o negativní emocionální jevy, během kterých 

jedinec prožívá také nepříjemné tělesné pocity.  

- nemoc – stav v protikladu ke zdraví, typické je pro něj krátkodobé nebo 

dlouhodobé narušení, poškození nebo zničení některých duševních nebo 

tělesných funkcí jedince. 

- krize – taková stresová situace, při které intenzita tlaku a zátěže na jedince 

dosahuje takových hodnot, že může dojít až k ohrožení existence živého 

systému. Krize, která postihne najednou větší počet lidí, nazýváme 

katastrofou nebo pohromou. Takové katastrofy mohou mít buď přírodně-

klimatickou povahu, nebo mohou vzniknout na základě působení lidské 

činnosti5 

 

Vlivem konkrétních životních událostí na možný rozvoj stresu u člověka se 

zabývala řada vědců. Na základě svých výzkumů pak vytvořili tabulky subjektivní 

závažnosti životních událostí. Mezi nejznámější takto sestavenou škálu patří ta od T. H. 

Holmese a R. H. Rahe. Ti ke každé uvedené stresové životní události přiřadili určitý 

počet bodů podle její závažnosti. Součtem bodů, které jedinec „získal“ v posledních 

dvou letech se dá podle nich predikovat jeho ohrožení stresem. Mezi stresové životní 

události přitom nepatří pouze ty negativní, ale také ty, které jsou považované za 

pozitivní, což však nic nemění na zátěži, kterou na člověka kladou. Dle výsledku se pak 

rozlišují tři skupiny, jedinci, kteří získali pod 200 bodů, jsou stresem ohrožení jen mírně, 

jedinci s výsledkem 200-300 již ohroženi stresem jsou a jedinci s výsledkem nad 300 

bodů jsou pak považováni za extrémně stresem ohrožené.  

Za nejstresovější životní události je považováno úmrtí partnera/partnerky, dále rozvod 

a rozvrat manželství, na čtvrtém místě pak stojí uvěznění6. Tabulka stresových 

životních událostí je přílohou č. 1 této práce. 

 

                                                 
5
 PAULÍK, K.. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada Publishing, 2010. Str. 50-66. ISBN 978-80-247-

2959-6 
6
 NOVÁK, T. Tréma – jak s ní bojovat. Praha: Grada Publishing, 2014. Str. 53. ISBN 978-80-247-4775-0 
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2.2 Co se děje při stresu 

 Jedinec prožívá ve svém každodenním životě různé situace. Za stresové se tyto 

situace dají označit v okamžiku, kdy jsou pro ně charakteristické určité znaky. Mezi ty 

zejména patří: 

- pocit neovlivnitelnosti situace – pokud se člověk domnívá, že situaci, se 

kterou se setkal, nemůže zabránit, je pro něj tato situace stresová 

- pocit nepředvídatelnosti vzniku situace – pocit stresu se intenzivně zvyšuje, 

pokud jedinec není schopen odhadnout, kdy by stresová situace mohla 

vzniknout, a v důsledku toho se na ní nemůže připravit 

- pocit nezvládnutelnosti situace – situace klade subjektivně nepřiměřené 

nároky, člověk je přesvědčen, že situaci není schopen vlastními silami řešit, 

ovlivnit. Za subjektivně neřešitelné mohou být považovány i některé 

intrapersonální konflikty 

- nepříjemný tlak okolností vyžadujících příliš mnoho změn – klade velké 

požadavky na adaptaci jednotlivce, může vyvolat pocit dezorientace, 

znehodnocuje význam fungujících strategií chování7 

 

Pokud se člověk setká se stresovou situací, začíná se rozvíjet proces reakce na 

stres, který můžeme rozdělit do tří na sebe navazujících fází. V první fázi dochází 

k aktivaci obranných reakcí, psychických i fyzických, a k uvědomění si zátěže. V rámci 

fyziologické reakce nejprve dochází k reflexní odezvě, která není závislá na názoru 

nebo rozhodnutí jedince, dochází k aktivaci energetických zdrojů, které mají napomoci 

zvládnutí zvýšené zátěže. Psychická reakce pak závisí na osobní interpretaci situace 

jedincem, která souvisí s osobnostními charakteristikami, aktuálním stavem, 

schopnostmi atd. Při stresové reakci dochází ke změně emočního prožívání, změně 

kognitivních funkcí a k aktivizaci psychické obranné reakce, která může být jak 

nevědomá, tak vědomá. Druhá fáze reakce na stres je spojena s hledáním účelných 

strategií, které by měly vést ke zvládnutí stresu. Pokud takové strategie nejsou účelné a 

zátěž se nedaří jedinci dlouhodobě zvládnout, nastupuje další fáze. Tou je rozvoj 

                                                 
7
 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.  2009. Str. 50. ISBN 978-80-

7367-414-4 



 11 

stresem podmíněných poruch, které lze chápat jako projev selhání obranných reakcí 

jedince, jde o závažné problémy trvalejšího charakteru8. 

 

Pokud dojde k výjimečně zatěžující situaci, může dojít k akutní stresové reakci, 

která zahrnuje akutní krizovou reakci, krizový stav, psychický šok a bojovou únavu, a 

která může mít až patologické projevy. Může dojít jak k aktivním, tak k pasivním 

reakcím. Mezi aktivní reakce patří například svalové napětí, silné pocení, zrudnutí 

v obličeji, dochází ke zrychlení všech fyziologických projevů, jako je tep a dech, může se 

objevit psychomotorický neklid, dochází k výrazným projevům emocí, mezi kterými 

převažují ty smutkové a zlostné, ale také emoce situaci neadekvátní (smích v tragické 

situaci) a agresivní projevy, typický je třes všech končetin nebo i celého těla, 

nesoustředěnost nebo zhoršená schopnost komunikace. U některých jedinců však 

mohou převážit pasivní reakce. Mezi nejčastější projevy tohoto charakteru patří 

ztuhlost, strnulost, případný pohyb je nekoordinovaný, dochází k odkrvení periferních 

částí těla, ke zpomalení fyziologických procesů, pocitům zimy, mimika je minimální a 

emoce nejsou pociťovány ani projevovány. To, co jedinec prožívá, je vnímáno jako 

něco neskutečného, jedinec má výrazně sníženou schopnost rozumět verbálnímu 

sdělení a také očního kontaktu. Extrémní zátěž může také vyvolat reakci nastupující se 

zpožděním a trvající déle než v případě akutního stresu, která je součástí 

posttraumatické stresové poruchy9. 

 

Příznaky stresu se u každého jedince mohou projevit jinak, přesto však existují 

typické projevy organismu reagujícího na stres. Ty lze rozdělit na příznaky fyziologické, 

psychologické a příznaky projevující se v chování. Na fyziologické úrovni se stresové 

prožívání projevuje nejčastěji bušením srdce, bolestí páteře v krční a bederní oblasti, 

bolestí hlavy, bolestí za hrudním košem, nechutenstvím a bolestmi žaludku a břicha, 

poruchami spánku apod. Typickými psychickými projevy jsou časté a výrazné změny 

nálad, podrážděnost, nadměrný pocit únavy, sklony k depresím, úzkostné nálady, 

neschopnost projevovat emocionální náklonnost a sympatie v mezilidských vztazích. 

                                                 
8
 Tamtéž. Str. 51-52 

9
 PAULÍK, K.. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada Publishing. 2010. Str. 73-74. ISBN 978-80-247-

2959-6 
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V chování jedinců se objevuje nerozhodnost, změny denního rytmu, změny ve vztahu 

k potravě, nechuť k práci i ke koníčkům, zhoršená pozornost, zvýšený příjem alkoholu, 

počet vykouřených cigaret i inklinace k větší závislosti na omamných látkách10. 

 

Následky stresu můžeme také rozdělit z časového hlediska. Stres totiž působí 

nejen bezprostředně a krátkodobě, ale jeho důsledky bývají také trvalého rázu, zvlášť 

když stres působí dlouhodobě a jeho původ není řešen. V takovém případě dochází 

k dlouhodobým psychologickým i somatickým symptomům, ke zvýšení nespecifické 

nemocnosti, poruchám duševního zdraví. V případě působení extrémně intenzivního 

vnějšího stresoru nebo dlouhodobou kumulací stresujících podnětů může dojít ke 

vzniku posttraumatické stresové poruchy11.  

 

2.3 Osobnost v psychické zátěži 

 „Osobnost vyjadřuje vnitřní organizaci duševního života člověka, skutečnost, že 

je jednotou dílčích funkcí, že tedy funguje jako jednotný celek interindividuálně 

odlišných dispozic, a jako takový vytváří smysluplné souvislosti s vnějšími projevy. 

Pojem osobnost tak vyjadřuje vnitřní psychické uspořádání člověka, jeho vnitřní 

dynamickou strukturu, determinující jeho duševní život“12. 

 

Pojem osobnost můžeme vykládat několika způsoby. V běžné řeči se slovo 

osobnost používá v hodnotícím významu, především v pozitivním slova smyslu, může 

však mít i opačné zabarvení. Osobností také označujeme psychickou individualitu 

každého jedince, jeho odlišnosti od jedinců druhých, jeho individuální rozdíly. Za třetí 

pak pojmem osobnost psychologie označuje strukturu celé psychicky člověka, osobnost 

je pak chápána jako celek člověka po stránce duševní13.  

 

Pomyslnými stavebními kameny osobnosti každého člověka jsou jeho vlastnosti. 

Právě ve vlastnostech jedince se projevuje jeho individualita a jsou to právě vlastnosti, 

                                                 
10

 KŘIVOHLAVÝ, J. Sestra a stres. Praha: Grada Publishing. 2010. Str. 22-23. ISBN 978-80-247-3149-0 
11

 PAULÍK, K.. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada Publishing. 2010. Str. 70-72. ISBN 978-80-247-
2959-6 
12

 NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia. 2009. Str. 10. ISBN 987-80-200-1680-5 
13

 ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing. 2007. Str. 11. ISBN 978-80-247-1174-4 
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které jedince charakterizují. Pokud známe vlastnosti druhého člověka, můžeme 

relativně úspěšně předvídat jeho chování, můžeme ho lépe pochopit, a také můžeme 

při jednání s ním volit adekvátní a vhodné způsoby působení, které takové jednání 

usnadní – hovoříme pak o „adresném přistupování k jedinci“14. Vlastnosti člověka 

můžeme klasifikovat různými způsoby. Nejčastěji se však setkáme s rozdělením do tzv. 

triády základních vlastností člověka, kterými jsou temperament, schopnosti a 

charakter. 

 

Temperament člověka je vlastně jeho celkové citové ladění, vyjadřuje celkový 

stav emotivity jedince a je dán z největší části vrozenými vlastnostmi nervové soustavy 

každého jednotlivce. Temperament udává intenzitu a rychlost reakce člověka, jeho 

odolnost vůči silným a dlouhodobým podnětům, jeho citovost, náladovost a to, jak se 

jeho emoce projevují navenek15. Typologií temperamentu se zabývali již lékaři 

v antickém Řecku. Za nejznámější lze bezesporu považovat typologii pocházející od 

Hippokrata, která se dodnes cituje v odborných učebnicích, a jejíž platnost s jemnými 

změnami přetrvala dodnes. Hippokrates rozděloval jedince z hlediska převahy 

tělesných šťáv (krev, sliz, žluč a černá žluč) na sangviniky, flegmatiky, melancholiky a 

choleriky. Toto klasické dělení temperamentových typů bylo nadále rozpracováváno až 

do dvacátého století. Rozdělení jedinců podle temperamentu je pak následující: 

 

Tab. č. 2 Klasické rozdělení typů temperamentu 

 Sangvinik Melancholik Cholerik Flegmatik 

Základní 

nálada 

Veselá Smutná Mrzutá Vyrovnaná 

Síla prožívání Slabá Silná Silná Slabá 

Hloubka 

prožívání 

Povrchní Hluboká Povrchní Část. hluboká 

Trvání 

prožívání 

Prchavé Trvalé Prchavé Část. trvalé 

                                                 
14

 HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada Publishing. 2011. Str. 159. ISBN 978-80-247-3037-0 
15

 PROVAZNÍK, V. Psychologie pro ekonomy a manažer. Praha: Grada Publishing. 2002. Str. 109-110. ISBN 
978-80-247-0470-6 
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Průběh 

prožívání 

Nestejnoměrný Stejnoměrný Nestejnoměrný Stejnoměrný 

Tempo 

pohybu 

Rychlé Pomalé Rychlé Pomalé 

Síla pohybu Silná Slabá Silná Slabá 

Trvání 

pohybu 

Prchavé Trvalé Prchavé Trvalé 

Průběh 

pohybu 

Nerovnoměrný Rovnoměrný Nerovnoměrný Rovnoměrný 

Zdroj: NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia. 2009. Str. 174. ISBN 978-80-200-1680-5 

 

Mezi další známé teorie temperamentu patří například Kretschmerova, která je 

založena na myšlence, že temperamentové vlastnosti a nejdůležitější psychické 

poruchy se odrážejí ve stavbě těla člověka. Tělesné typy rozlišuje na pyknické, 

leptosomní a atletické a těm pak přiřazuje charakteristické temperamentové 

vlastnosti. Hans Jurgen Eysenck zase přišel s myšlenkou extroverze-introverze, 

neuroticismu a psychoticismu16. 

 

Schopnosti člověka determinují v tom, čeho je schopný dosáhnout, jaký je 

schopen podat výkon a jak náročné úkoly zvládne. Každý jedinec má určitý osobní 

strop, kterého je v případě vhodných podmínek a dostatečné píle a cílevědomosti 

schopen dosáhnout a to v nejrůznějších činnostech a tento strop je stanoven právě 

jeho schopnostmi. „Schopnost tedy definujeme jako potencialitu, jako možnost, 

případně učenlivost pro tu či onu činnost“17. Dispoziční základ schopností nazýváme 

vlohami. Vlohy jsou vrozené, každému jedinci dané, ale teprve v průběhu života, 

nejvíce v dětství a mládí, v procesu socializace, dochází (nebo nedochází) k jejich 

utváření, rozvoji a projevu. Pokud je vloha rozvíjena cvičením a podporou okolí, stává 

se talentem.  

 

                                                 
16

 ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing. 2007. Str. 66. ISBN 978-80-247-1174-4 
17

 Tamtéž. Str. 73 
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Za nejvíce studovanou a zkoumanou schopnost, které je v psychologii věnovaná 

největší pozornost, je inteligence. „Inteligence je schopnost učit se, adaptovat se na 

obklopující prostředí, zvládat nové situace….způsobilost analyzovat své vlastní 

myšlenkové i jiné poznávací pochody, plánovat je a kontrolovat, odhalovat svoje vlastní 

nedostatky a překonávat/kompenzovat je“18. Inteligence je dále rozdělována na další 

podkategorie speciálních schopností. Kromě obecné inteligence se jedná o tvořivost, 

verbální schopnosti, prostorovou představivost, numerickou schopnost, 

psychomotorické schopnosti a umělecké schopnosti, paměťové schopnosti a také 

percepční pohotovost. Zkoumání inteligence byla zejména ve dvacátém století 

věnována velká pozornost a došlo k rozvoji řady teorií, z nichž některé volají až po 

úpravě samotné kategorizaci schopností. Například Gardnerova teorie sedmera 

inteligencí navrhuje postavit některé schopnosti na stejnou úroveň jako inteligenci. 

Tento vědec rozlišuje lingvistickou inteligenci, logicko-matematickou inteligenci, 

inteligenci prostorovou, muzikální, kinestetickou, intrapersonální a interpersonální19.  

 

Za charakter označujeme vlastnosti jedince, které souvisejí s morálkou jedince, 

s jeho hodnotami, principy a zásadami, kterými se řídí, a které se manifestují v jeho 

postojích a jednání. Formování charakteru je dlouhodobým procesem, nejvíce se při 

něm projevuje vliv faktorů v dětství a socializace, ale také individuální aktivity daného 

jedince a celkový způsob jeho života. Vlastnosti charakteru jsou zčásti stálé a zčásti 

proměnlivé a za jejich základní jádro můžeme považovat morální vlastnosti, které se 

projevují jako svědomí. Jednotlivé okruhy charakterových vlastností pak lze rozdělit na 

ty, které vyjadřují vztah člověka ke světu a určují jeho základní hodnotovou orientaci, 

vlastnosti odrážející vztah člověka k činnosti, kterou vykonává a vlastnosti vyjadřující 

jeho vztah k druhým lidem a společnosti jako celku20. 

 

Je to právě osobnost člověka, která z velké části determinuje jeho chování 

v období velké zátěže. Zatímco jeden zátěž zvládá bez problémů a dokáže být díky ní 

dokonce aktivnější, sebevědomější a rozvíjet své schopnosti, jiný člověk bude při 

                                                 
18

 HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada Publishing. 2011. Str. 161. ISBN 978-80-247-3037-0 
19

 ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing. 2007. Str. 84. ISBN 978-80-247-1174-4 
20

 HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada Publishing. 2011. Str. 114. ISBN 978-80-247-3037-0 
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vystavení stejné zátěži depresivní a bude ohrožena nejen jeho psychika, ale také 

fyzické zdraví. Odolnosti osobnosti vůči zátěži byla věnována celá řada výzkumů. Ty 

zaměřily svoji pozornost zejména na ty vlastnosti osobnosti, které si přímo na zvládání 

nebo nezvládání zátěže podílí. Z tohoto hlediska dělíme vlastnosti osobnosti na 

resilientní a vulnerabilní. Jako vulnerabilní označujeme ty vlastnosti, které odolnost 

vůči stresu snižují (pojem vulnerabilita znamená zranitelnost). Tyto vlastnosti mohou 

být buď vrozené, s převážně biologickou podstatou, nebo naučené s převážně 

psychickým základem. Tyto vlastnosti se u jedince vyvíjejí během života, v důsledku 

nepříznivých zkušeností se zátěžemi. Oproti tomu resilientní vlastnosti umožňují jedinci 

zvládat zvýšenou zátěž a odolávat stresu, pomáhají mu vtisknout řád a smysl životu i za 

ztížených podmínek a orientovat jej na kladné vyústění21.  

 

S výše uvedenými pojmy také souvisí termín „hardiness“, označující stupeň 

odolnosti jedince. Ten spolu s resilientními vlastnostmi tvoří komplex protektivních 

faktorů, které pak celkově určují, jak se jedince s náročnými životními situacemi 

vyrovná. Určují, jak je schopen zátěžové situace jedinec hodnotit, prožívat, 

interpretovat, jaké emoční reakce vyvolávají, zda je schopen a přesvědčen, že danou 

situaci dovede zvládnout a udržet si nad ní kontrolu. Dále pak zda bude schopen 

aktivizovat své schopnosti s cílem vyhledat účelné řešení takové situace, nebo ho zátěž 

naopak paralyzuje. Aby byl jedinec schopen odolat zátěži, musí být schopný využít 

všech pozitivních podnětů, které se nabízejí – tedy využít sociální kontakty, umět nalézt 

a využít nabízenou pomoc, ale také schopnost o situaci a jejím řešení komunikovat. 

Významným protektivním faktorem je i dostupná sociální opora, ať se již týká rodiny, 

přátel nebo profesionálů22.  

 

Zátěž, stresové reakce vyvolávají u jedince přirozeně obranné reakce. Ty 

vycházejí ze dvou základních mechanismů, jejichž cílem je udržení a znovuzískání 

psychické pohody a rovnováhy. Těmi je útok a únik. První varianta, útok, je aktivní 

variantou, při které jedinec vyjadřuje snahu se zátěžovou situací bojovat. Manifestuje 

                                                 
21

 HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada Publishing. 2011. Str. 182. ISBN 978-80-247-3037-0 
22

 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese.  Praha: Portál. 2009. Str. 55. ISBN 978-80-
7367-414-4 
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se jako agrese, která může být zaměřena na předpokládaný zdroj ohrožení, ale také na 

náhradní objekt, včetně sebe sama. Pozitivní podoba agrese má podobu asertivní, 

takový člověk má schopnost sebeprosazení a realizace vlastních plánů a uspokojení 

vlastních potřeb, bez poškozování, omezování a atakování druhých lidí nebo sebe 

sama, bez porušování sociálních norem. Na opačném pólu řešení zátěžových situací 

pak stojí únikové obranné reakce, které vyjadřují tendenci utéci ze situace, která se pro 

jedince zdá neřešitelná. Únikové reakce mohou mít podobu úniku na úrovni samotné 

interpretace dané situace (popírání její existence), tak na úrovni přístupu k tomuto 

problému. Únikové reakce mají na rozdíl od útočných reakcí pasivní charakter, může se 

jednat jak o faktický útěk, tak o rezignaci nebo o přenesení odpovědnosti na druhého 

člověka23.  

 

Tyto základní obranné reakce lze nadále třídit a kategorizovat podle projevů. 

Jedná se například o: 

- represe – vytěsnění toho, co se ve skutečnosti děje mimo vědomí 

- suprese – záměrné a vědomé potlačení toho, co se stalo 

- regrese – návrat k vývojově nižším stádiím – dospělý člověk se v krizi začne 

chovat dětským způsobem 

- inverze – jedinec se chová přesně opačným způsobem, než by se dalo 

v krizové situaci očekávat 

- popírání – odmítání reality „to nemůže být pravda“ 

- racionalizace – pokus o zdánlivě logické objasnění svého chování v krizové 

situaci, které by jedinec za jiných okolností považoval za nerozumné 

- introjekce – promítání problémů druhých lidí do vlastního života 

- projekce – přičítání vlastních chyb druhým lidem 

- sebeobviňování – hledání viny za situaci pouze u sebe sama24 

 

 Způsoby vyrovnávání se zátěží lze také kategorizovat dle toho, zda se jedná o 

strategie vědomé nebo neuvědomované. V souvislosti s vědomou volbou určité 

                                                 
23

 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 2009. Str. 55. ISBN 978-80-
7367-414-4 
24

 ŠPATENKOVÁ, N. Krize: Psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada publishing. 2004. Str. 36. 
ISBN 978-80-2476-187-9 
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strategie se používá termín „coping“. Copingové strategie jsou závislé na hodnocení 

dané situace a na posouzení vlastních možností. Lze je rozlišit na dva základní přístupy. 

Prvním je copingová strategie zaměřené na řešení samotného problému. Tu volí 

jedinci, kteří věří, že situaci dovedou vyřešit, a že jsou tak schopni dosáhnout svého 

cíle. Může se jednat i o strategii k dosažení limitovaného řešení, pokud je člověk 

přesvědčen, že situace je příliš obtížná, aby jí bylo možné vyřešit celkově. Druhá 

copingová strategie je zaměřená na udržení přijatelné subjektivní pohody, tedy na 

uchování psychické rovnováhy a redukci negativních zážitků. Tuto strategii volí jedinec 

tehdy, pokud má za to, že problém není možný vyřešit a je tedy nutné volit jiné řešení. 

Volba copingové strategie závisí na vrozených dispozicích, ale také na již zažitých 

zkušenostech s jejich efektivitou, mnohdy jedinec pro řešení zátěžové situace využívá 

obě varianty najednou25. 

 

2.4 Psychopatologie a poruchy osobnosti a chování 

 Zdravá osobnost člověka, její vývoj a bezproblémové fungování má pro život 

jedince zásadní význam. Ne vždy je však tohoto stavu dosaženo. Osobnost člověka 

mohou ovlivnit vnější i vnitřní faktory, ať již v podobě biologické povahy nebo faktorů 

sociálního prostředí, a mohou vyvolat poruchy osobnosti. Za poruchu osobnosti je 

považován „trvalý a těžko ovlivnitelný vzorec osobnostních rysů, které se odlišují od 

aktuální sociokulturní normy. Její součástí jsou nadměrné zvýraznění některé vlastnosti 

osobnosti, odchylky v oblasti citového prožívání, uvažování i chování“26.  

 

Nejvýrazněji se poruchy osobnosti projevují v mezilidských vztazích, jedinci 

s poruchami osobnosti se často dostávají do konfliktů, jejich rysy osobnosti jsou 

zdrojem odmítání. Poruchy osobnosti se ve většině případů manifestují již v období 

dětství a adolescence a bývají spojené s poruchami chování. Většinou trvají celý život, 

ale mohou se v různých životních obdobích zhoršovat nebo zlepšovat. Zátěžové situace 

a zvýšená míra stresu bývá však téměř vždy faktorem k jejich zhoršení a manifestaci 

projevů. 

                                                 
25

 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 2009. Str. 56. ISBN 978-80-
7367-414-4 
26

 Tamtéž. Str. 513 
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 Poruchy osobnosti lze rozdělit na několik základních typů podle toho, jakým 

způsobem se promítají do chování a prožívání daných jedinců. Základní rozdělení 

poruch osobnosti je následující: 

- paranoidní porucha osobnosti – jedinci s touto poruchou mají silnou tendenci 

vnímat sociální realitu nepřátelsky, jsou ostražití, podezřívavý, vykazují 

zvýšenou citlivost vůči životním nezdarům a neúspěchům.  

- schizoidní porucha osobnosti – jedinci s touto poruchou bývají výrazně 

samotářští, uzavírají se do svého vnitřního světa. Vůči druhým lidem bývají 

lhostejní, emocionálně chladí, nedružní, bez zájmu a respektu k sociálním 

normám a konvencím 

- disociální porucha osobnosti – je typická neschopností respektovat sociální a 

právní normy, trvale nízkou osobní zodpovědností, agresivitou, bezohledností 

se sklonem k egocentričnosti a egoismu. Jedincům s touto poruchou chybí 

přiměřené zátěžová tolerance, mívají sklony hodnotit události i osoby 

v extrémních a vyhrocených aspektech. Chybí jim schopnost soucitu, 

laskavosti, ale také schopnost prožít pocit oprávněné viny nebo se poučit 

z trestu. 

- anankastická porucha osobnosti – projevuje se nadměrnou svědomitostí, 

opatrností, pedantismem. Sklon k perfekcionismu vede u těchto jedinců 

k neustálé nespokojenosti a rozmrzelosti, osoby s tímto postižením nejsou 

schopny prožívat pozitivní emoce, bývají zaměřeni pouze na pracovní výkon, 

u druhých lidí vyvolávají napětí, proto bývají často odmítaní. 

- histriónská porucha osobnosti – je charakteristická zvýšenou, ale mělkou 

emocionalitou, sklonem k dramatickému přehrávání emocí, egocentrismem, 

vyhledáváním vzrušení a sebepředvádění. Chování osob s touto poruchou 

mívá často manipulativní charakter. 

- emočně nestabilní porucha osobnosti – typická je silná impulzivita, 

vznětlivost, neschopnost kontrolovat afektivní reakce nepřiměřené působícím 

podnětům, projevy verbální i nonverbální agrese, díky níž se jedinci s touto 

poruchou dostávají často do konfliktu se zákonem.  

- narcistická porucha osobnosti – charakterizována velikášsky zkreslenou 

představou o vlastní důležitosti, jedinečnosti, fantazírování o vlastní moci a 
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úspěchu. Postižené osoby mají nízkou schopnost empatie a vysokou potřebu 

obdivu, nedostatek emocionální vřelosti k druhým lidem 

- úzkostná porucha osobnosti – projevuje se intenzivními obavami, napětím, 

pocitem vlastní méněcennosti a osobní neschopnosti, strachem z kritiky. 

Jedinci nejsou schopni prožívat pocity životní pohody nebo uspokojení, i 

běžné sociální situace interpretují jako ohrožující. 

- závislá porucha osobnosti – je charakterizována nadměrným sklonem trvale a 

pasivně spoléhat na druhé, pocitem bezmoci a neschopnosti, 

nesamostatnosti, nadměrné submisivity. Jedinci přenechávají odpovědnost za 

svůj život na druhých lidech, často nekriticky přejímají názory druhých lidí, 

výrazné je pesimistické ladění osobnosti27 

 

Poruchy osobnosti se projevují různými klinickými projevy, základním 

diagnostickým znakem je odlišnost od normy v oblasti osobnostních vlastností a z toho 

vyplývajících projevů. Může se jednat o odlišnost v kognitivních funkcích, kdy nejde o 

sníženou inteligenci, ale o nestandardní nebo spíše deformovaný způsob hodnocení 

situace a uvažování. Lidé s poruchami osobnosti mívají narušené sebehodnocení, ať již 

směrem k nepřiměřeně zvýšenému sebevědomí nebo naopak ke komplexu 

méněcennosti. Typické je také narušení schopnosti učení, kdy se tito jedinci nejsou 

schopni poučit ze zkušeností pramenících z nepříznivých důsledků vlastního chování.  

 

V oblasti emočního prožívání se poruchy osobnosti projevují odlišnou kvalitou, 

intenzitou i menší přiměřeností emotivity vzhledem k vyvolávajícím podnětům. Typické 

pro jedince s poruchami osobnosti jsou poruchy chování. Chování nerespektuje běžné 

sociální normy, neodpovídá okolnostem a projevy chování mohou být extrémní – na 

jedné straně agresivní s touhou se bezohledně prosazovat, na straně druhé pasivní 

s tendencí se izolovat. Lidé s poruchami osobnosti mají sníženou toleranci k zátěži a 

jimi zvolené způsoby řešení zátěžových situací bývají nezralé a maladaptivní. S tím 

souvisí i častější autodestruktivní praktiky jako je inklinace ke zneužívání 

psychotropních a návykových látek, excentrické sexuální chování apod. Dalším 
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typickým znakem v chování je narušená autoregulace, porucha sebeovládání, 

neschopnost zdravých sociálních vztahů, sklon k rizikovým aktivitám apod.28 

 

Od těchto poruch osobnosti, které jsou považovány za vrozené, jsou odlišovány 

změny osobnosti získané v průběhu života. K tomu může dojít buď v důsledku 

onemocnění, nebo také působením nadměrně silných vnějších faktorů. V takovém 

případě odchází k extrémizaci určité vlastnosti, což vede k narušení osobnostní 

rovnováhy, změně afektivního prožívání, kognitivních funkcí a chování. 

 

V případě organicky podmíněných změn osobnosti se jedná o organické 

poškození nebo onemocnění mozku. Může se jednat o důsledek úrazu, otravy, nemoci 

mozku, ale také následek dlouhodobého užívání návykových látek. Jedním ze 

základních symptomů organického poškození mozku bývá změna osobního tempa a 

způsobu reagování, dále pak změny v emočním prožívání charakterizované zvýšenou 

dráždivostí, změny v oblasti kognitivních funkcí zejména v souvislosti s poruchami 

pozornosti a obtížemi v učení, dále pak změny v chování a v sociálním uplatnění.  

 

Ke změnám osobnosti může také dojít v souvislosti se závažným psychiatrickým 

onemocněním, v tomto případě tyto změny chápeme jako zbytky určitého duševního 

onemocnění, které přetrvávají i po kompenzaci psychotických projevů a mají trvalejší 

charakter. Poslední skupinou poruch osobnosti získaných v průběhu života jsou 

posttraumatické změny osobnosti. Ty vznikají v důsledku extrémní psychické 

traumatizace, a také příliš dlouhodobým působením velice silného stresu. Následky 

takových zátěžových situací mohou vést k velkým osobnostním změnám, které se 

projevují především deformací emočního prožívání směrem k nejistotě, nedůvěře a 

pocitu stálého ohrožení a ke změnám v oblasti kognitivní směrem k nepřiměřenému 

hodnocení sebe sama i okolního světa29. 

                                                 
28

 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 2009. Str. 517-18.  ISBN 978-
80-7367-414-4 
29

 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 2009. Str. 540. ISBN 978-80-
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2.5 Poruchy pudů a sebepoškozování 

 Každý jedinec má geneticky dané tendence k určitým činnostem, díky nimž 

dochází k uspokojování základních potřeb. Tyto tendence nazýváme pudy. Na rozdíl od 

instinktů, které jsou druhově neměnné, stereotypní a totožné u všech zástupců 

stejného druhu, jsou pudy modifikovány vývojem, výchovou a učením, kulturními a 

společenskými vlivy a myšlením. Pudy podléhají jisté individuální variabilitě a jako 

takové mohou být i změněny nebo narušeny, což vede mnohdy až k patologickému 

chování. Pudové poruchy se objevují u různých duševních poruch a onemocnění. 

Poruchy pudů rozdělujeme podle toho, který pud je poruchou ohrožen. 

 

 První skupinou jsou poruchy pudu obživy. Tyto poruchy se projevují 

patologickým odmítání jídla nebo patologickým přejídáním nebo patologickou 

orientací na nejedlé a nestravitelné předměty. Mezi tyto poruchy patří anorexie, 

bulimie, polyfagie, sitiofobie a další. K další skupině patří poruchy orientačního pudu, 

které se projevují ve ztrátě ostražitosti, zvídavosti a zhoršení kvality latentního učení. 

Třetí skupinu tvoří poruchy pudů směřujících k zachování rodu, tedy poruchy 

rodičovského pudu. Ty se mohou projevit buď jeho oslabením, což může vést k odporu 

k rodičovství, k nedostatečné péči o dítě, k jeho trýznění nebo k jeho vraždě, nebo jeho 

extrémním zesílením v podobě hyperprotektivní péče o dítě. Další skupinou jsou 

poruchy sexuálního pudu, mezi které patří kvantitativní nebo kvalitativní změny 

v oblasti pohlavní identity, sexuální aktivity a sexuálních emocí. Poruchy pudu 

sdružovacího sociálního mohou vést ke dvěma extrémům. Na jedné straně je to až 

autismus, kdy člověk odmítá mezilidské vztahy a ztrácí kontakt s realitou, na straně 

druhé úsilí o nadměrné množství intenzivních mezilidských vztahů, které nazýváme 

familiárnost. Také poruchy pudu existenčního mají dvě extrémní podoby. První z nich 

je kořistnictví doprovázené poživačností, druhou pak askeze, která se v pokročilejším 

věku může manifestovat jako stařecká zanedbanost. Porucha seberealizačního pudu 

vede ke snaze proslavit se a prosadit prostřednictvím nesmyslných nebo provokujících 

činů bez ohledů na důsledky30. 
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 Poslední skupinou poruch pudů jsou poruchy pudu sebezáchovy. Ty se projevují 

tendencí k sebepoškozování, event. až sebevražedným jednáním. Sebepoškozování je 

aktem autoagrese, na rozdíl od suicidálního jednání není vedeno s cílem zemřít, ale 

jeho důsledkem je poškození tělesné integrity jedince. Může k němu docházet 

z různých důvodů: 

- sebepoškozování související s psychickým onemocněním – pacienti s akutními 

psychotickými příznaky se často sebepoškozují pod vlivem bludu nebo 

halucinací 

- sebepoškozování související s mentálním postižením – bývá způsobem, jak se 

tito jedinci snaží vyjádřit své potřeby, pocit nepohodlí nebo náladu či pocit 

- sebepoškození související s iniciačními obřady – při vstupu do sekt, gangů 

apod. je často vyžadována jednorázová automutilace, později již 

k sebepoškozování nedochází 

- sebepoškozování se sociálními souvislostmi – u lidí, kteří nejsou psychicky 

nemocní, bývá často sebepoškozování spojeno se snahou získat pro sebe 

určité výhody, upozornit na sebe nebo vyhnout se nepříjemným situacím 

nebo povinnostem. Může být také pokusem dostat se z tíživé situace, tento 

způsob sebepoškozování je typický pro věznice.  

 

Jako motivy pro sebepoškození jsou nejčastěji jeho aktéry označované pocity 

úlevy od napětí, ale také vzteku sama na sebe nebo přání zemřít (přestože 

sebepoškozování jako takové k němu nevede). K sebepoškozování bývá zahrnováno i 

opakované předávkování léky, u kterého není patrný přímý sebevražedný motiv. 

V každém případě je sebepoškozování považováno za jeden ze znaků narušené 

osobnosti, nejčastěji hraničního charakteru31. 

 

 K nejčastějším způsobům sebepoškozování patří řezná poranění kůže, nejčastěji 

na zápěstí, předloktí, hřbetů rukou, škrábance nebo vyřezávání znaků do kůže. Dále 

pak popálení, ať již cigaretou nebo zapalovačem. K sebepoškozování bývají používány 
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ostré předměty, které má jedinec k dispozici, pokud to není nůž, tak například žiletka, 

sklo apod.32 

 

 V odborné literatuře se můžeme setkat s termínem „syndrom záměrného 

sebepoškozování“.  Tento syndrom představuje „širší pojetí sebepoškozujícího chování, 

které je vydělené z kategorie suicidiálních pokusů a zahrnuje sebepoškozování jako 

specifický projev u poruchy osobnosti (hraniční, histrionské, disociální, mnohočetné 

poruchy osobnosti) nebo u pacientů s poruchami příjmu potravy a pacientů závislých na 

návykových látkách“33. Syndrom záměrného sebepoškozování je častý mezi vězni. 

 

 Rizikové skupiny nejvíce ohrožené sebepoškozováním jsou odlišné od skupin 

ohrožených jednáním sebevražedným. Sebepoškozováním jsou nejohroženější: 

 

- osoby pohlavně zneužité, sexuálně či tělesně týrané 

- osoby ženského pohlaví, protože mají větší sklon k sebeobviňování, a také 

mladé ženy, které byly v dětství či dospívání pohlavně zneužity 

- mladí lidé, kteří se poprvé setkávají s problémy a konflikty, k jejichž řešení jim 

chybí zkušenosti s volbou strategie těchto situací. V některých případech jde i 

o snahu dokázat sobě sama určitý stupeň vyspělosti, dokázat si, že „na to 

mají“ 

- osoby s duševními poruchami – v tomto případě má sebepoškozování různou 

etiologii v závislosti na typu duševní poruchy a její genezi 

-  

2.6 Člověk ve výkonu trestu odnětí svobody 

„Jak dlouho Bože ještě snesu 

že žiju v ustavičném stresu? 

Tak dlouho jak Tobě se zachce 

potrvá moje frustrace 

pokorný jsem, přemáhám strach 
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dnes budu Tě prosit v modlitbách 

abys mi aspoň po tom všem  

položil do úst básním šém“34… 

 

Člověk, který se ocitne ve výkonu trestu odnětí svobody, si sebou přináší své 

typické ustálené vzorce myšlení, chování, jednání včetně postojů. Jakým způsobem se 

každý člověk chová v zátěžové situaci, je výsledkem rezonance uplatňovaného stylu 

výchovy v průběhu socializace. Každý z nás se narodí do zcela zvláštních a 

individuálních podmínek. Chování a jednání odsouzených ve výkonu trestu odnětí 

svobody je jakousi ozvěnou uplatňovaného typu výchovy, životních zkušeností a 

adaptativních mechanismů v jedinečné historii každého jedince. Člověk reaguje, podle 

původně upředených vlastností,  na různé typy životních událostí. To platí i o adaptaci 

na výkon trestu odnětí svobody.  

Úspěšné „přežití“ tradičního výkonu trestu odnětí svobody vyžaduje adaptaci na 

vězeňský život. Adaptace v tomto smyslu znamená přijetí subkulturních norem a 

pravidel, značně odlišných od obecně platných, dále osvojení si nových, z hlediska 

„přežití“ výhodnějších vzorců chování a postupné vyhasínání adaptivního chování 

potřebného k životu mimo vězení.35 

V podmínkách výkonu trestu odnětí svobody se setkáváme často s odsouzenými 

s různými poruchami osobnosti. Je však nutné podtrhnout, že nikdo není odsouzen pro 

poruchu osobnosti, ale pro konkrétní trestný čin. Cílem této práce však nejsou 

jednotlivé typy poruch osobnosti, proto se spokojíme s  výrokem, že poruchy osobnosti 

ve výkonu trestu jsou často frekventované a jsou jistým rizikovým faktorem z hlediska 

reakcí na výkon trestu odnětí svobody včetně resocializace. Na straně druhé, je třeba 

tento výrok doplnit o to, že do věznic se dostávají lidé, kteří žádnou poruchou netrpí a 

trestné činnosti se dopouštějí i opakovaně.  A naopak v běžném životě se lze setkat 

s lidmi, kteří trpí poruchou osobnosti a nikdy ve věznicích nepobývali. Chování 

odsouzených ve výkonu trestu je důležité, ale pro společnost je nejdůležitější, zda 

odsouzený po propuštění zůstává nebezpečným, či nikoliv. Některé poslední trendy 
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v penologii prosazují ideu, že nejefektivnější působení je to, které se přímo zaměřuje 

na trestný čin.  Proto se pracuje nebo začíná pracovat s konkrétní trestnou činností 

jednotlivce. V praxi se ale ukazuje, že se personál věznice nezabývá jen vlastní 

resocializací odsouzených a prací s jejich trestnou činností. Podstatnou, neviditelnou 

část energie, tento personál vydává na vedlejší produkt samotného výkonu trestu, 

který je spojen s negativními jevy. Tím je nárazová ale i dlouhodobá přeplněnost 

věznice s nedostatkem cel pro malokapacitní ubytování, nedostatek ostatních prostor, 

personálu a finančních prostředků. Další proměnnou jsou jevy, které jsou spojeny 

s prožíváním a reakcemi na dlouhodobou ztrátu svobody odsouzených, ale především i 

 omezováním té vnitřní duševní svobody, kterou člověk pociťuje, pokud je vystaven 

určitým tlakům tak specifického prostředí, jakým je prostředí penitenciární. Na tyto 

jevy jsem částečně zacílila pozornost ve své práci.  

 

2.6.1 Normy upravující výkon trestu odnětí svobody 

Mezi nejdůležitější normy upravující podmínky výkonu trestu ve věznicích patří: 

- „Ústava České republiky, zákon č.1/1993 Sb.   

- Listina základních práv a svobod, zákon č.2/1993 

- Zákon č.555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky ve 

znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.169/1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů 

- Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 345/1999 Sb., kterou 

se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a změny některých souvisejících 

zákonů  

- doplňující nařízení ministra spravedlnosti 

- nařízení ředitele Vězeňské služby České republiky včetně metodických pokynů 

- Vnitřní řád věznic“36 

                                                 
36

 ASPI. Elektronický systém Wolters Kluwer, a.s.*online+ 2015. *citace 2015-5-4+. Dostupný z www: 
http://www.aspi.cz 



 27 

Zákon popisuje podmínky ve věznicích z různých aspektů. Jedná se o sumu 

informací, která upravuje výkon trestu ve věznicích a ve zvláštních odděleních 

vazebních věznic. Jsou zde popsány v paragrafovém znění hlavní zásady výkonu trestu 

přes personální zajištění, systém zacházení, práva a povinnosti vězňů, zkrátka všechny 

důležité informace. Vyhlášky ministerstva spravedlnosti upravují působnost a úkoly 

zaměstnanců vězeňské služby včetně toho, že podrobněji a přesněji rozepisují úkoly ze 

Zákona o výkonu trestu. Vnitřní řád Věznice podrobně specifikuje uvedené normy na 

prostředí věznic. Nařízení generálního ředitele vězeňské služby a metodické pokyny 

ukládají jakým způsobem se má činnost vykonávat, například ve směru k různým 

specifickým skupinám vězněných osob.  

 

V nedávné době byl uveden do praxe program SARPO, který nahrazuje dříve 

vypracovávané komplexní zprávy o odsouzených. Tato zkratka znamená Souhrnnou 

Analýzu Rizik Potřeb Osob. Jedná se o komplexní interní evidenci, do které jsou 

vkládána data o jednotlivých odsouzených; na základě těchto dat je příslušnými 

pracovníky vypracováno hodnocení těchto odsouzených a pro každého je individuálně 

zpracován program zacházení.  

„Výsledné hodnoty nám sdělují výši možného rizika eventuálního opakovaného 

kriminálního jednání. Nicméně tento institut vznikl také z důvodu zjednodušení 

anamnestických dat a  z důvodu přehlednosti v umístění jednotlivých odsouzených 

osob.“37 

 

2.6.2 Systém zacházení s vězněnými osobami 

 

„Program zacházení se člení na pět částí: 

- pracovní aktivity 

- vzdělávací aktivity 

- speciální výchovné aktivity 

- zájmové aktivity 

- oblast utváření vnějších vztahů  
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Kromě aktivit uvedených v programu zacházení může odsouzený v době 

vymezené vnitřním řádem uspokojovat své potřeby: 

- využíváním knihovny věznice 

- odběrem tisku, knih a publikací 

- podílem na vydávání vlastního časopisu odsouzených 

- sledováním rozhlasových a televizních pořadů 

- účastí na dalších aktivitách vzdělávání a zájmové činnosti zprostředkovaných 

věznicí“38 

 

Systém zacházení je určen programem zacházení (PZ) a systémem vnitřní 

diferenciace. Program zacházení je základním prvkem cílevědomého a komplexního 

působení na odsouzeného k dosažení účelu výkonu trestu, a to od nástupu do výkonu 

trestu odnětí svobody až po jeho ukončení. Vymezuje okruh konkrétních činností, 

kterých je odsouzený povinen se zúčastnit nebo které může vykonávat. 

Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy SARPO o 

odsouzeném s ohledem na délku jeho trestu, charakteristiku osobnosti a charakteru 

páchané trestné činnosti. Obsahuje konkrétní cíl působení, metody směřující k jeho 

dosažení a druhy či oblasti aktivit, ve kterých je odsouzený zapojen.  

Návrh PZ zpracovává speciální pedagog v rámci pobytu odsouzeného na 

nástupním oddělení. Jedná-li se o vězně, který již nějakou část trestu vykonal v jiné 

věznici a byl mu tam stanoven PZ, speciální pedagog provede aktualizaci tohoto 

programu na podmínky zdejší věznice. Ponechá prvky, které lze realizovat i zde a 

nepoužitelné nahradí jinými. Odsouzenému, který zahajuje výkon trestu ve zdejší 

věznici, se stanoví celý PZ nový. Speciální pedagog na základě podkladů od ostatních 

specialistů a dalších dostupných materiálů navrhne vhodné a možné alternativy jak 

cíle, tak i ostatních aktivit, předloží je odsouzenému, aby si z nich vybral. Odmítne-li si 

vybrat z předložené nabídky, stanoví se mu tzv. minimální program zacházení. Vybere-

li si, speciální pedagog mu zvolené aktivity a cíl zaznamená do určeného formuláře, 

který odsouzený podepíše. Tento návrh programu poté předloží řediteli věznice nebo 

jeho zástupci; po schválení tímto funkcionářem se stává pro odsouzeného závazným. 
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Program zacházení je uložený s dalšími materiály u vychovatele a dále se s ním pracuje. 

Základ minimálního programu tvoří oblast pracovních aktivit, odpovídající 

zdravotnímu stavu odsouzeného a možnostem věznice. 

 

Při tvorbě PZ se cíl zaměřuje zejména na změnu v postojích odsouzeného na 

páchání trestné činnosti, na udržení nebo navázání sociálních vazeb, na možnosti 

rozšíření vzdělání, jazykových dovedností, na zapojení do speciálních výchovných 

postupů, na přípravu podmínek pro přeřazení do věznice mírnějšího typu, popř. 

podmíněného propuštění, atd.  Při návrhu PZ se vychází i z toho, do které skupiny 

vnitřní diferenciace bude odsouzený zařazen. Rozsah nabídky zájmových a 

volnočasových aktivit se zužuje s rostoucím stupněm jeho diferenciačního zařazení. 

Nejvíce je jich v první a nejméně ve třetí skupině. 

 

Na ubytovnách se realizují zejména tyto aktivity: oblast sportovního zaměření v 

kroužcích minikopané, nohejbalu, kondičního tělocviku, stolního tenisu a líného tenisu. 

Tyto sportovní aktivity jsou také zároveň jedny z prioritních, jelikož při této činnosti 

dochází k uvolnění agresivity, která se v systému výkonu trestu odnětí svobody 

zákonitě kumuluje. Další je oblast zájmového zaměření v kroužcích: ve výtvarném, 

modelářském, zahradnickém, šachovém, hudebním a řezbářském. Oblast vzdělávací je 

realizována v rámci speciálních aktivit prováděných na výstupním oddělení (studovna, 

vědomostní soutěže, kvízy, besedy k vybraným tématům). 

 

Z taktických a motivačních důvodů se odsouzenému hned nepředkládá úplně 

celá škála dostupných aktivit, ale pouze účelný výběr. V dalším průběhu výkonu trestu 

může vychovatel ve spolupráci s pedagogem nabídku rozšiřovat podle toho, jak 

odsouzený plní účel výkonu trestu.  

Plnění PZ sleduje vychovatel, kladné a záporné poznatky i případné změny v PZ 

zaznamenává do listu o průběhu výkonu trestu. Sleduje, zda odsouzený pravidelně 

navštěvuje aktivity, ke kterým se zavázal. V tomto směru také zaměřuje pohovory 

s odsouzeným. Vychovatel ve spolupráci se speciálním pedagogem a za přítomnosti 

odsouzeného provádí pravidelné vyhodnocování plnění PZ (dozor – po dvou měsících, 

ostraha – po třech měsících, zvýšená ostraha – po šesti měsících). O tomto 
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vyhodnocení provede vychovatel zápis do listu o průběhu výkonu trestu. V rámci 

vyhodnocování plnění PZ lze provádět i jeho aktualizaci. Splněné či ukončené aktivity 

se uzavřou, případně se stanoví nové. Aktualizaci lze provádět i v mezidobí mezi 

lhůtami pro vyhodnocení. Každou aktualizaci PZ podepisuje odsouzený a speciální 

pedagog. Nová aktivita se opět stává pro odsouzeného závaznou. Jak odsouzený 

přistupuje k plnění PZ, takový je jeho posun v rámci vnitřní diferenciace příslušného 

typu věznice, a tak si vytváří možnosti kladně vyřešených návrhů na přeřazení do 

jiného typu věznice nebo podmíněného propuštění, popřípadě na udělení milosti. 

 

Realizaci volnočasových aktivit zajišťují vychovatelé, vychovatelé terapeuti, 

speciální pedagogové. Každý metodicky řídí alespoň dvě aktivity. Hlavním garantem na 

tomto úseku je speciální pedagog. Dohlíží a zodpovídá za průběh a realizaci zájmových 

aktivit na svém oddělení, sestavuje týdenní plán, v němž se vymezují konkrétní aktivity, 

doba jejich provozování i odpovědný vedoucí. Tento plán se včas umísťuje na nástěnky, 

aby se odsouzení mohli správně orientovat.  

 

2.6.3 Charakteristické zátěžové činitele ve výkonu trestu odnětí svobody 

Jak jsem již zmínila v úvodu své absolventské práce, výkon trestu odnětí 

svobody je často metodicky řazen mezi vysoké psychické zátěže.  Je nutné objektivně 

přiznat, že výkon trestu odnětí svobody, tak jak jej známe, není žádný komfortní 

zážitek, jak se někdy mylně domnívá laická veřejnost.  Působí zde, celá řada negativních 

faktorů. Odsouzení si nemohou vybrat, s kým by chtěli nebo nechtěli sdílet ubytování. 

Společnost je jim přidělena. Může a nemusí jim vyhovovat. Na celách je mnohdy 

ubytováno více než deset vězňů. Vznikají zde různé konflikty, často celu obývají 

odsouzení s různorodou trestnou činností např. (za majetkové, násilné a sexuální 

delikty atd.) Je zde ztráta intimity, mizí soukromí, odsouzený je neustále v kontaktu s 

druhým. Nemůže prakticky zůstat o samotě. Jeho osobní život je zúžen na 

korespondenci s domovem, která je kontrolována a na řídké návštěvy, odehrávající se 

pod dohledem. Vzniká tak trvalá psychická zátěž, která působí na nervový systém v 

různé kvalitě a s nestejnou intenzitou. Je výrazně omezena možnost svobodného 
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rozhodování. Odsouzený ve věznici mnohdy pobývá značnou část svého života. Proto 

se často objevují různé druhy konfliktů, stresu a frustrací.  

„Podmínky výkonu trestu odnětí svobody považují mnozí penologové, 

penitenciární psychologové a penitenciární pedagogové za desocializační nikoli 

resocializační.“39 

 

2.6.4 Stavy psychické dekompenzace 

Přesto, že je vězněným osobám zajišťována přiměřená péče, občas dochází u 

odsouzených k tzv. stavům psychické dekompenzace. Psychickou dekompenzaci si lze 

vyobrazit na příkladu staršího automobilu. Vlastníme-li ojeté auto, občas musíme na 

něm vyměnit nějakou tu součástku a provést základní údržbu. Auto nám zas vydrží 

nějakou dobu funkční. Podobně to bývá s tzv. psychickou dekompenzací, kdy v 

psychice dochází k masivnějšímu nárůstu projevů patologických jevů. Platí to zejména v 

případech, kdy osoba trpí tzv. poruchou osobnosti. Stavy psychické dekompenzace 

jsou poměrně rizikové, neboť odsouzený může na relativně nevýznamný, neutrální 

podnět reagovat nepřiměřeně. Ve stavu psychické dekompenzace jsou zvýšena rizika 

agresivity, sebepoškození, nebo sebevražedných tendencí. K těmto stavům je zpravidla 

přivoláván psycholog nebo psychiatr. Mnohdy jsou učiněna i zvláštní opatření, jako je 

vyšší frekvence kontrol ze strany personálu a častější rozhovory realizované odbornými 

zaměstnanci. V některých závažných případech je odsouzený přemístěn na určitou 

dobu do vězeňské psychiatrické léčeny, která se nachází v Brně, kde je zajištěna 

odborná pomoc.  

„Motivace sebevražedného jednání u vězněných osob: 

- zátěžová situace po uvěznění – multistres – izolace, změna režimu a zvyku, 

neznámé prostředí, přerušení vazeb, neklid, očekávání – velké nároky na 

adaptační mechanismy 

- výčitky svědomí (realistické a nerealistické) 

- pomsta personálu 

- účelové jednání před soudním líčením (simulace duševní choroby) 
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- situační motivy (problémy se spoluvězni: šikana, vyhrožování, nucení k různým 

činnostem atd.) 

- situace v rodině“40 

 

2.6.5 Kompenzační mechanismy 

Kompenzační mechanismy představují specifické aktivní způsoby, kterými se 

člověk vyrovnává s určitými nezdary či neúspěchy, a to změnou cíle. Někdy jsou 

kompenzace označovány jako náhrady za funkce porušené nebo zcela vyřazené. V 

podmínkách výkonu trestu odnětí svobody, ať již v rozhovorech nebo při běžném 

pozorování odsouzených, lze pozorovat, že kompenzační mechanismy působí v různých 

směrech.  Například je zjišťováno, že u osob s dlouhodobým výkonem trestu dochází k 

určitému „stlačení času“. Odsouzení hovoří o tom, že čas má jinou dimenzi. Jejich 

slovy: „žije se od návštěvy k návštěvě“ nebo „od nákupu k nákupu“, „od ročního 

období k ročnímu období“ atp. Vypadá to, jakoby psychicky čas segmentovali do 

přesně snesitelných „časových pásem“ a naopak nadbytečné časové „vakuum“ 

vytěsňovali. Zjevně jim to pomáhá a kompenzuje překonat reálnou délku trestu, jeho 

času. U osob „prvovězněných“ s dlouhodobým trestem je patrné, že trvá zpravidla po 

dobu jednoho roku, než se vyrovnají a adaptují se na podmínky výkonu trestu. Z 

hlediska pocitů viny lze konstatovat, že často a to zejména v počáteční fázi výkonu 

trestu svalují vinu na jiné nebo na svůj duševní stav. Málokdo uzná, že jednal 

bezohledně a nezodpovědně.  Jsou známy i případy, kdy odsouzený očekává od výkonu 

trestu normální pokračování svého vývoje včetně zájmů, koníčků. Pravděpodobně by 

to bylo asi ideální, ale nelze to technicky ani prakticky zajistit. Jen velmi nesnadno se 

pak vysvětluje, že jejich život bude na dlouhou dobu změněn. V těchto případech se 

odsouzeným doporučuje, aby si našli v rámci programu zacházení takové zájmy, které 

lze ve věznici reálně uskutečňovat.  

Problematika adaptování jedince na podmínky výkonu trestu odnětí svobody je 

podle Sochůrka nazývána institucionalizací. 

„Institucionalizace je výsledek adaptace na přísně a vysoce organizovaný život 

ve vězení (časový rozvrh dne, způsob nařízeného způsobu vystupování a chování vůči 
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personálu, důraz na pořádek a vnější kázeň apod.) Výsledkem bývá ztráta aktivity, život 

„ze dne na den“.“41  

 

Z hlediska kompenzací, se zde nabízí celé řada dalších otázek. Jakým způsobem 

bude kompenzovat v omezeném prostředí to, na co byl zvyklý, to co je u běžné 

populace zcela přirozené? Přizpůsobit se zcela novým, přísně organizovaným 

pravidlům života, v němž bude dlouhodobě jedinec žít, je jistě samo o sobě zátěží.  Ať 

tak, či onak, tento stav bude představovat zvýšené psychické nároky po celou dobu 

výkonu trestu ať v menší či větší podobě.  

 

Pro ilustraci, zde uvádím některé okruhy, které musí osoba vykonávající výkon 

trestu odnětí svobody nějakým způsobem kompenzovat, či na které se musí adaptovat: 

- stravování 

- podřizování se ústavnímu řádu 

- nedostatku pracovních příležitostí 

- povinností snášet různá omezení vyplývající z příslušných norem např. 

(osobní prohlídky) 

- jednotnému oblečení 

- způsobu ubytování 

- odloučení od rodiny, přátel, dětí 

- ztrátě samostatnosti a osobní intimity 

- odloučenosti sexuálního života s ženou 

- odloučení od přírody, zálib apod. 

 

Z výpovědí vězněných osob, které jsou po letech vězení eskortováni, např. jen 

dočasně do zdravotního zařízení a z dopravního vozidla eskorty zahlédnou byť jen 

částečně ubíhající krajinu, točící se potok v polích, vesnici, část osvětlených měst, 

zjišťujeme často teprve to, o co ve zdích neměnných přišli. Často prožívají pocity vnitřní 

prázdnoty, leckdy unikají do vzpomínek a fantazií. 
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2.6.6 Zátěžové faktory a kompenzační činitelé  

Některé vězněné osoby reagují na podmínky výkonu trestu extrémně a to 

vyvoláním patologických stavů vlastního organismu, tzv. automutilací neboli 

sebepoškozováním. Nejčastějším způsobem sebepoškození u odsouzených mužů je 

hladovka, následuje polykání cizích těles, pořezání kůže s poraněním žíly, zneužití 

nadměrného množství léků a jako extrém sebevražda. V těchto situacích je nutná 

spolupráce s lékařem, psychologem, psychiatrem. Rovněž je důležité administrativní 

podchycení celé situace.  

 

„Obecnou motivací sebevražedného jednání ve vězení bývají: 

- zátěžová situace uvěznění 

- výčitky svědomí (často např. u vrahů partnera) 

- „pomsta“ personálu za to, že vězni nebylo vyhověno 

- účelové jednání určené OČTR, např. před soudním líčením („dělání blázna) 

- nátlak na personál 

- citové vydírání rodiny nebo jiných blízkých osob 

- teatrální gesto snažící se vyvolat lítost nebo solidarizační efekt 

 

„V podmínkách vězení nejde většinou o patologický fenomén, ale účelové jednání, 

které je jedním ze základních znaků chování podstatné části vězněné kriminální 

subkultury. Tato charakteristika nemusí být trvalá. Spouštěcím mechanismem 

podobného jednání často bývá i náhlá, závažná nebo nevratná změna osobní situace 

(rozvod, úmrtí blízkého člověka, zamítnutí odvolání, neočekávaně dlouhý trest apod.). 

Rovněž ztráta vlastní hodnoty vede k narůstání autoagrese, která může vést až k úplné 

sebedestrukci.“42 

 

Jako kompenzační činitelé, které působí proti zátěžovým situacím, jsou v praxi 

zjišťovány tyto faktory: 

- relativně dobrá perspektiva (brzké propuštění, apod.) 

- dobré pracovní zařazení, které jedinci vyhovuje 
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- relativní spokojenost ve skupině odsouzených 

- dobré poměry rodiny odsouzeného žijících na svobodě 

- spokojenost s ubytováním 

- smíření se s osudem 

  

K suicidálnímu jednání lze velmi stručně konstatovat, že v odborné literatuře 

existují různé sociokulturní, sociologické, medicínské, religiózní a psychologické teorie. 

To způsobuje, že se může zdát, že pohledy na tuto problematiku se tak trochu tříští. 

Například z religiózního pohledu je sebevražda vnímána jako hřích. Je porušena jedna 

z norem biblického Desatera – nezabiješ. Podle některých sociologů jde o oslabení 

sociálních vazeb. Lékařské teorie, hledají vztah mezi nízkou hladinou serotoninu a 

agresí s impulzivitou. Psychologové hledají souvislost s mírou beznaděje. 

 

 Vězeňská populace se jeví z tohoto pohledu jako velmi riziková. Výskyt 

sebevražd u vězeňské populace dle statistik a s porovnáním ve směru k obecné 

populaci se však významně neodchyluje.  

Pro doplnění této problematiky v příloze své absolventské práce uvádím 

kazuistické profily odsouzených mužů. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 Charakteristika prostředí, historie věznice, enviromentální podmínky 

 

Obr. č. 1 Stará brána Věznice Valdice 

 

Zdroj: Interní zdroj Věznice Valdice 

 

Hlavním cílem praktické části mé absolventské práce je provést analýzu 

sebepoškozujících pokusů u odsouzených mužů a dílčím cílem práce je predikce tohoto 

jevu. V úvodu této se krátce zmíním o historii Věznice Valdice a taktéž o 

environmentálních podmínkách výkonu trestu odnětí svobody.  
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Objekt věznice tvoří bývalý kartuziánský klášter. Jak uvádějí historické prameny, 

základní listina nového kláštera byla slavnostně vyhlášena 8. prosince 1627 v Jičíně; 

jejím zakladatelem byl český šlechtic, slavný vojevůdce své doby, Albrecht Václav 

Eusébius z Valdštejna. V pozdějších dobách byl klášter zrušen a jako věznice začal 

sloužit od poloviny devatenáctého století až do dnešní doby. Již od začátku jeho využití 

jako věznice zde byli umísťováni odsouzení provinilci s nejtěžšími tresty, ve zdech 

věznice si v této době např. odpykával trest slavný loupežník Babinský. Za minulého 

režimu platila pro všechny vězněné osoby pracovní povinnost a v té době zde bylo 

zaměstnáno přes 2500 odsouzených mužů. V současné době je věznice zařazena do 

třetí, nejpřísnější diferenciační skupiny, jedná se o věznici se zvýšenou ostrahou. 

V objektu věznice jsou také umístěna oddělení s ostrahou a objekt, určený pro výkon 

doživotního trestu. 

 

Z hlediska samotného prostředí výkonu trestu, má Věznice Valdice k dispozici 

celkem pět ubytoven se samostatnými vycházkovými dvory. Ubytování odsouzených 

mužů je většinou kasárenského typu. V cele je někdy společně ubytováno až deset 

odsouzených. Vybavení cel je spartánské. V každé cele je společné WC, umyvadlo, 

klasické kovové patrové postele, stůl a stoličky; koupání odsouzených se provádí 1-2x 

týdně. Nevýhodou takovéhoto společného ubytování jsou časté konflikty mezi 

ubytovanými muži, na které musí personál věznice velmi často reagovat. Konflikty 

někdy končí i vzájemným napadením. Spory mezi odsouzenými jsou často vyvolány 

drobnými krádežemi, názorovými spory, vzájemnými antipatiemi nebo nedostatkem 

tzv. kontrabandu (tabáku, kávy, čaje, či jiných požitků). Větší počet ubytovaných vede 

také k „samoorganizaci“ vězeňského života, někdy je tento stav označován jako „druhý 

život odsouzených.“ 

 

Výjimku samostatného a malokapacitního ubytování tvoří dvě specializovaná 

oddělení, kde jsou ubytovaní tři odsouzení v cele. Další možností nízkokapacitního 

ubytování je oddělení se zvýšeným technickým zabezpečením, kde jsou odsouzení 

ubytováni jednotlivě nebo ve dvojicích. 

Pokud mají odsouzení zájem pracovat a splňují požadovaná kritéria, věznice 

disponuje několika pracovišti, které má ve své režii a také je možné zaměstnávání 
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odsouzených na pracovištích civilních subjektů. Všechna pracoviště se nacházejí 

v areálu věznice. Odsouzení jsou zaměstnáváni zpravidla na 8 hodinovou pracovní 

dobu, z hlediska charakteru pracovišť jde zpravidla o manuální práci jednoduššího 

charakteru. Specifickou charakteristikou vězeňského prostředí je jeho „neúnikovost“, 

vysoká organizace života s nízkou možností samostatného rozhodování. V tomto 

smyslu se často hovoří také o tzv. prizonizaci. Účelem působení na odsouzené osoby je 

snaha o omezení důsledků jejich desocializace a prizonizace; jsou využívány takové 

formy a metody činnosti včetně preventivních opatření, které na minimum redukují 

nežádoucí projevy chování vedoucí k maření účelu výkonu trestu. Nicméně ne vždy se 

daří udržet přiměřenou psychickou a fyzickou kondici, umožňující bezkonfliktní kontakt 

zaměstnanců věznice s odsouzenými.  

 

3.2 Vězeňská populace 

Pro valdickou věznici je specifické, že vězeňská populace zahrnuje poměrně 

širokou škálu z hlediska věkových kritérií, délky trestu a typu věznice (s dozorem, 

ostrahou a zvýšenou ostrahou), ale také z hlediska různorodosti trestné činnosti. 

Odsouzení muži, zde vykonávají své tresty mimo jiné i pro majetkovou trestnou 

činnost, násilnou trestnou činnost, sexuální delikty, ale mnohdy i pro kombinovanou 

trestnou činnost. V současné době je zaznamenán nárůst osob přicházejících do 

výkonu trestu pro různé trestné činy, u nichž je kriminogenním faktorem užíváním 

různých drog. Jedná se o osoby s různými typy závislostí na psychoaktivních látkách. 

V neposlední řadě, lze zmínit, že ve věznici si odpykávají svůj trest i cizinci, kteří tvoří 

nezanedbatelnou část vězeňské populace. Z toho je nemalá část pocházejících ze zemí 

bývalého Sovětského svazu. Poměrně velkou část cizinců tvoří i občané vietnamské 

národnosti. Stav vězněných osob se historicky měnil.  V současné době se stav 

odsouzených pohybuje okolo 900 osob. Není tajemstvím, že ve věznici Valdice 

vykonávají své tresty také muži doživotně odsouzení.   

 

Mezi významné osobnosti vězněné ve Valdicích např. v letech 1945 -1989 patří 

např. spisovatel Karel Otčenášek, armádní generál Jan Syrový nebo básník Martin I. 

Jirous, který zde sepsal známé Magorovy Labutí písně. Tato jména ilustrují, že do 
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výkonu trestu se dostávali odsouzenci s nejrůznějším filozofickým, náboženským a 

jiným zaměřením. Je nutné akcentovat, že uvedené osoby vykonávaly své tresty pouze 

pro politické trestné činy. Tím jen vyobrazuji, že věznice z pohledu času kopíruje 

především trestně právní politiku státu.   

 

3.3 Záměrné sebepoškozování, statistická analýza 

V některých případech záměrné sebepoškozování odsouzených nevyplývá ze 

stavu psychické dekompenzace ale, jak jsem již zmínila, z tzv. účelového jednání. 

Motivace takového sebepoškozování vychází z individuálních cílů. Ilustračním 

příkladem zde může být situace, kdy se snaží vězněná osoba dosáhnout např. 

přemístění do jiné věznice, nebo k dosáhnutí změny v ubytování apod. Jde o jevy, na 

které nemá odsouzená osoba přímý právní nárok. Takové sebepoškození je určitou 

reakcí na frustraci, která má ale spíše jistý osobitý charakter. Vězeňská služba, nemůže 

z organizačních, technických a bezpečnostních důvodů každé vězněné osobě vyhovět 

podle její představ a proto tyto jevy nedokáže ani úplně eliminovat. I když z lidského 

hlediska se to mnohdy jeví jako nelidské. Je pravdou, že v některých případech lze 

spatřovat určitou rozporuplnost. Jsou zaznamenány i případy, kdy odsouzený píše 

opakované žádosti o přemístění do jiné věznice. Tyto žádosti jsou opakovaně zamítány. 

Žádosti je vyhověno, až po vlastním sebepoškození např. (spolknutím cizího předmětu) 

odsouzeného. V těchto případech se zdá, laicky řečeno, že se šlo cestou „z deště pod 

okap.“ Obdobné případy s přemístěním jsou známé i např. u dlouhodobých hladovek, 

ale obdobných reakcí je zaznamenána historicky celá řada i na jiné typy podnětů. 

Zjistila jsem, že mezi nejvíce frekventované motivy s následnou reakcí sebepoškození 

patří ve Věznici Valdice zejména: 

- přemístění do jiné věznice 

- změna typu stravenky 

- změna ubytovny 

- změna cely 

- vyhnutí se kázeňskému trestu 

 

Zjištěné skutečnosti typů a četnosti sebepoškozování odsouzených osob jsem 

rozpracovala do přehledů, které uvádím níže.  
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Tab. č. 3 Sebepoškozování ve věznici Valdice v roce 2009 

Rok 2009 

Poškození/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 

Intoxikace   1      2    3 

Hladovka 9 6 8 8 8 12 12 7 4 7 1 6 88 

Pořezání 10 6 8 7 5 8 10 6 7 3  8 78 

Popálení 2  4   2  4 1   2 15 

Polykání předmětů 1 1 2 9 6 4 8 3 2 3 3 2 44 

Pokus o oběšení   1  1        2 

Oběšení  1           1 

Celkem poškození 22 14 24 24 20 26 30 20 16 13 4 18 231 

Počet odsouzených 

ve věznici 1
0

9
6 

1
1

0
6 

1
1

2
7 

1
1

4
2 

1
1

4
6 

1
1

5
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1
1

7
2 

1
1

7
7 

1
1

6
3 

1
1

5
3 

1
1

5
2 

1
1

6
0 

1146 

Roční 

průměr 

Zdroj: Zdravotní oddělení věznice Valdice 

 

Z tabulky rok 2009, je patrné, že v tomto roce byl nejvyšší výskyt hladovek, a to 

celkem 88 pokusů. Nejvyšší počet „hladovkářů“ se vyskytuje v měsíci červnu a červenci.  

Na základu tohoto zjištění bych usuzovala na určitou hromadnou nespokojenost 

odsouzených, či na účelové jednání. Druhým, nejvíce frekventovaným sebepoškozením 

bylo sebezranění pořezáním. V tomto roce jsou dále zaznamenány dva pokusy 

oběšením, jedno dokonané suicidium oběšením a dále tři pokusy sebepoškození 

formou intoxikace. 

 Celkový roční výskyt sebepoškození byl 231 pokusů při průměrném ročním 

stavu 1146 odsouzených, tj. 20,16% vězněných osob.  
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Tab. č. 4 Sebepoškozování ve věznici Valdice v roce 2010 

Rok 2010 

Poškození/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 

Intoxikace 1            1 

Hladovka 4 1 3 1  2 1 3 5 1 3 5 29 

Pořezání 2 2  3 2 4 6 5 4 3 6 7 44 

Popálení  2   1    2   1 6 

Polykání cizích 

předmětů 
3 3 2 4 2 3 4 2 1 4  3 31 

Pokus o oběšení     1        1 

Oběšení             0 

Celkem poškození 10 8 5 8 6 9 11 10 12 8 9 16 112 

Počet odsouzených 

ve věznici 1
1

3
8 

1
1

3
4 

1
1

4
3 

1
1

4
6 

1
1

5
1 

1
1

5
6 

1
1

5
4 

1
1

4
7 

1
1

4
6 

1
1

4
7 

1
1

4
7 

1
1

4
9 

1147 

Roční 

průměr 

Zdroj: Zdravotní oddělení věznice Valdice 

 

V roce 2010, byl zaznamenán významně nižší celkový počet sebepoškození 

oproti předcházejícímu roku. Z přehledu vyplývá, že počet odsouzených, držících 

hladovku, klesl skoro o 2/3 počtů proti roku 2009, zaznamenána byla jedna intoxikace 

a jeden pokus o oběšení. Nejvyšší počet sebepoškozujících pokusů byl zaznamenán u 

pořezání a to celkem 44. Celkový roční výskyt sebepoškození pro rok 2010 byl 112 při 

průměrném ročním stavu 1147 osob, tj. 9,76% vězněných osob. 

 

V porovnání s předchozím rokem 2009 se změnil způsob provedení 

sebepoškozujících pokusů; poklesl počet tzv. „hladovkářů“ a vzrostl počet automutilace 

různými druhy pořezání. Zároveň ale tento rok výrazně pokleslo procento 

sebepoškozujících se odsouzených mužů oproti roku 2009. 
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Tab. č. 5 Sebepoškozování ve věznici Valdice v roce 2011 

Rok 2011 

Poškození/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 

Intoxikace     1 1       2 

Hladovka 9 8 10 4 4 5 1  6 6 8 4 65 

Pořezání 4 2  6 4 3 4 5   6 4 38 

Popálení    1 1   1  2   5 

Polykání cizích 

předmětů 
3  5 2 2 3   1  4 5 25 

Pokus o oběšení        1     1 

Oběšení             0 

Celkem poškození 16 10 15 13 12 12 5 7 7 8 18 13 136 

Počet odsouzených 

ve věznici 

1
1

4
8

 

1
1

4
5

 

1
1

6
0

 

1
1

4
8

 

1
1

8
9

 

1
1

8
9

 

1
1

8
5

 

1
1

7
5

 

1
1

7
0

 

1
1

7
5

 

1
1

8
2

 

1
1

7
2

 

1170 

Roční 

průměr  

Zdroj: Zdravotní oddělení věznice Valdice 

 

V roce 2011 je opětně zaznamenán vyšší narůst u hladovek oproti roku 2010. 

Celkový roční výskyt tohoto jevu oproti roku 2010 je s lehkým nárůstem o 24 osob. Pro 

rok 2011 evidujeme vyšší číslo zjištěných sebepoškození u pořezání vězněných osob.  

 

Roční výskyt sebepoškození pro rok 2011 byl 136 pokusů při průměrném 

ročním stavu odsouzených 1170, což odpovídá 11,62 %. Nicméně procentické vyjádření 

sebepoškozování zůstává i při mírném nárůstu stavu odsouzených nižší, než procento 

uváděné v roce 2009. Tento rok je evidován jeden pokus odsouzeného o oběšení. 
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Tab. č. 6 Sebepoškozování ve věznici Valdice v roce 2012 

 Rok 2012 

Poškození/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 

Intoxikace       1      1 

Hladovka 5 3 1 3 7 11 2 2   2 2 38 

Pořezání 5  1 2 3 5 7 4 6 3 2 3 41 

Popálení    1     1    2 

Polykání cizích 

předmětů 
4 2 3 5 3 3 6 1 1 2  4 34 

Pokus o oběšení             0 

Oběšení             0 

Celkem poškození 14 5 5 11 13 19 16 7 8 5 4 9 116 

Počet odsouzených 

ve věznici 

1
1

5
5 

1
1

3
9 

1
1

2
2 

1
1

2
7 

1
1

1
6 

1
1

1
5 

1
1

3
1 

1
1

2
7 

1
1

3
4 

1
1

5
2 

1
1

6
0 

1
1

8
2 

1138 

Roční 

průměr 

Zdroj: Zdravotní oddělení věznice Valdice 

 

Rok 2012 je nápadný celkovým poklesem počtu sebepoškozujících se 

odsouzených. Nejvyšší výskyt byl zaznamenán u pořezání, 41 pokusů. Druhým 

nejčetnějším způsobem automutilace v tomto roce je hladovka, kterou drželo tento 

rok 38 odsouzených mužů. Tento rok nebyl zaznamenán žádný pokus či dokonaná 

forma sebepoškození oběšením. 

 

 Roční celkový výskyt sebepoškozujících pokusů byl počet 116, při průměrném 

ročním stavu 1138 odsouzených mužů ve věznici, což koresponduje s 10,19% stavu. 

V porovnání s předchozími roky je zřejmé, že hladina počtu sebepoškozujících pokusů 

je více méně konstantní. 
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Tab. č. 7 Sebepoškozování ve věznici Valdice v roce 2013 

Rok 2013 

Poškození/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 

Intoxikace 1       1    1 3 

Hladovka  2 3 6 7 3 3 4 4 7 3  42 

Pořezání  2 2 4 6 4 8 2  2 3 5 38 

Popálení  1    1     1  3 

Polykání cizích 

předmětů 
4  3 6 3 4 1 1 2  3 2 29 

Pokus o oběšení  1           1 

Oběšení           2  2 

Celkem poškození 5 6 8 16 16 12 12 8 6 9 12 8 118 

Počet odsouzených 

ve věznici 

1
0

8
5 

1
0

1
9 

9
5

5 

9
5

2 

9
4

7 

9
3

8 

9
4

3 

9
3

2 

9
1

8 

9
1

0 

8
8

5 

9
0

3 

949 

Roční 

průměr 

Zdroj: Zdravotní oddělení věznice Valdice 

 

V tomto roce se mírně zvýšil počet odsouzených držících hladovku, došlo ke 

dvěma pokusům o oběšení a dvěma dokonaným oběšením. Počet sebepoškozených se 

oproti roku 2012 zvýšil o dva odsouzené.  

Celkový výskyt automutilace ukazuje číslo 118, při průměrném ročním stavu 

949 odsouzených mužů. Procento sebepoškozujících se činí tento rok 11,47% 

z celkového počtu odsouzených mužů ve věznici. V měsíci listopadu došlo ke dvěma 

sebevraždám oběšením. 

 

Jako sumář jsem dále v praktické části své práce vypracovala tabulkový přehled 

sebepoškozujících pokusů s popisem jevů za zvolené období.  
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Tab. č. 8 Celkový výskyt sebepoškození pro roky 2009 – 2013 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 Suma 

Průměrný počet 

odsouzených ve 

věznici 

1146 1147 1170 1138 949 1110 

Intoxikace  3 1 2 1 3 10 

Hladovka 88 29 65 38 42 262 

Pořezání 78 44 38 41 38 239 

Popálení 15 6 5 2 3 31 

Polykání cizích 

předmětů 
44 31 25 34 29 163 

Pokus o oběšení 2 1 1  1 5 

Oběšení 1    2 3 

Suma 231 112 136 116 118 713 

Výskyt sebepoškození 

v % 
20,16% 9,76% 11,62% 10,19% 12,47% 

Průměr 

12,84% 

 Zdroj: Vlastní 

 

Výše uvedená sumarizační tabulka ukazuje, že nejvíce frekventovaným 

způsobem sebepoškození ve valdické věznici, je hladovka, 262 pokusů, následuje 

sebepoškození pořezáním, 239 pokusů a polykání cizích předmětů, 163 pokusů. V 

letech 2009 – 2013 byly zaznamenány 3 dokonané sebevraždy oběšením.  

Je nutné si ale uvědomit, že zjištěné hodnoty jsou vysoce navázány na realitu a 

řadu různých dalších proměnných, jako je momentální celkový stav odsouzených ve 

věznici, charakter struktury vězeňské populace, hledisko výskytu psychopatologie 

apod. Průměrný roční výskyt pokusů sebepoškození byl v letech 2009 -2013, což činí 

12,84% stavu. Je nutné ale konstatovat, že se jedná o samotný výskyt sebepoškození 

ve věznici, bez údajů, kolik odsouzených se ve skutečnosti toho jevu dopouští 

opakovaně. Ostatní údaje lze vyčíst ve zmíněné tabulce. 
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Smysl odhadu výskytu jednotlivých typů sebepoškození, spočívá jednak v určité 

vlastní sebereflexi organizace, samotná analýza výskytu vypovídá o určitém 

psychickém stavu odsouzených a může napovídat i určitým souvislostem při jejím např. 

nárůstu. K tomu, lze využít lze různé statistické metody. 

 

Na základě získaných dat, jsem se rozhodla pro další zpracování dat statistickou 

metodou, tzv. intervalovým odhadem.  Výsledky dokumentuje následná tabulka. 

 

Tab. č. 8 Souhrn sebepoškozování intervalovým odhadem  

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 

Su
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P
rů

m
ě
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Intoxikace  3 1 2 1 3 10 2 0,89 45% 1 3 

Hladovka 88 29 65 38 42 262 52 21,4 41% 50 58 

Pořezání 78 44 38 41 38 239 48 15,3 32% 46 52 

Popálení 15 6 5 2 3 31 6 4,62 75% 5 10 

Polykání 

cizích 

předmětů 

44 31 25 34 29 163 33 6,41 20% 32 35 

Pokus 

oběšením 
2 1 1   1 5 1 0,43 35% 1 2 

Suicidium 1       2 3 2 0,5 33% 1 2 

Suma 231 112 136 116 118 713 143 45  139 150 

Zdroj: Vlastní 

 

Intervalový odhad, nebo také jinak interval spolehlivosti, slouží ke stanovení 

tzv. dolní a horní meze. To znamená, že sledovaný jev by neměl opustit dolní a horní 

stanovenou mez. Koeficient spolehlivosti je sestrojen  na hladině významnosti 0,95, 
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čemuž odpovídá směrodatná odchylka 1,96. To znamená, že s 95% jistotou můžeme 

konstatovat, že se sledovaný jev se bude pohybovat v určitém intervalu. Pro zvolenou 

metodu jsem vypočítala další statistické charakteristiky, jako je směrodatná odchylka 

z dané množiny, odmocnina sumy a průměry. Doplnila jsem variační koeficient jako 

indikátor pro změření variability v jednotlivých položkách. Pokud je jeho hodnota vyšší, 

než 50%, je diskutabilní použití průměrné hodnoty jako příznačné. To se stalo, 

v jednom případě u položky „popálení“, kde byl naměřen 75% variační koeficient.  To 

může znamenat, že průměrná hodnota nemusí vyjadřovat, přesně to co má.  Svědčí to 

o vysoké variabilitě dat, a intervalový odhad nemusí být věrohodný. Sumarizační 

globální interval spolehlivosti pro všechny typy sebepoškození a všechny roky, se 

pohybuje v naměřeném intervalu  139 - 150 výskytů sebepoškození. Očekávaná 

hodnota sebepoškození pro jeden rok, je 143. Je vypočítána jako průměr ze součtových 

období pro jednotlivé roky a zapadá do sumarizačního intervalu spolehlivosti.  

 

Intervalové odhady lze interpretovat následně:  

pokud v buducnosti překročí nově získaná hodnota svou horní hradbu, 

znamená to jistou anomálii ve smyslu nárůstu oproti minulosti. Pokud spadne hodnota 

do vypočteného intervalu, lze to vnímat jako jistou „referenční normu.“ Pokud spadne 

pod dolní hradbu, je indikován významný pokles a tím se posune automaticky i horní 

interval. Zpětným pohledem na výsledky můžeme nahlížet a analyzovat určité 

odchylky. 

V roce 2009 například u hladovek byl výskyt 88 pokusů a v r. 2011 65 pokusů, což je 

mimo daný interval spolehlivosti. To může obecně znamenat např., že došlo k vyšší 

nespokojenosti vězněných osob, nebo tyto osoby reagovaly více nepřiměřeně na 

specifické určité jevy. 
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4. DISKUZE 
Pracuji v penitenciárním prostředí, proto jsem svoji absolventskou práci 

zaměřila na problematiku adaptace odsouzených mužů ve výkonu trestu odnětí 

svobody ve Věznici Valdice. Hlavním cílem práce bylo provést analýzu 

sebepoškozujících pokusů odsouzených co do četnosti či různosti typů, dílčím cílem 

byla predikce tohoto jevu. 

 

V teoretické části své absolventské práce jsem vycházela z odborné literatury a 

popisuji zde psychickou zátěž člověka, děje v lidském těle při stresu a stresory, které 

tyto děje vyvolávají. Zmiňuji člověka jako individualitu s jeho specifickými 

charakterovými vlastnostmi, dále poruchy jeho osobnosti, vyvolané vnitřními a 

vnějšími faktory. Práci jsem také zaměřila na poruchy pudů a sebepoškozování. Právě 

poruchy pudů jako odmítání jídla, hladovka, se ve věznici vyskytují na nejvyšší příčce 

analýzy pokusů o sebepoškození. Dále věnuji pozornost základním normám, 

upravujícím výkon trestu odnětí svobody, systému zacházení s vězněnými osobami, 

uvádím charakteristické zátěžové činitele. Popisuji kompenzační mechanismy, stavy 

psychické dekompenzace a také zátěžové faktory a kompenzační činitele, působící na 

odsouzené ve výkonu trestu.   

V praktické části své absolventské práce charakterizuji penitenciární prostředí a 

environmentální podmínky výkonu trestu. Popisuji skladbu vězeňské populace ve 

Věznici Valdice a takový specifický druh extrémní reakce, jakým je automutilace.  

Dále se v této části věnuji vypracování hlavního a dílčího cíle své práce, analýze 

sebepoškozujících pokusů za určené období a predikci tohoto jevu. Zvolila jsem si 

období roků 2009 až 2013, provedla jsem monitoring jednotlivých let, sumář všech 

zvolených roků a statistickou analýzu zjištěných jevů.  

 

V roce 2009 jsem zjistila nejvyšší počet sebepoškození odsouzených mužů 

formou hladovky; 88 pokusů. Nejvyšší počet „ hladovkářů“ byl zaznamenán v měsíci 

červnu a červenci. Celkový počet výskytu sebepoškození byl 231 pokusů, což tvořilo 

20,16 % odsouzených mužů za průměrného ročního stavu 1146 vězňů.  
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Rok 2010 ukazuje významně nižší počet pokusů sebepoškození. Tento rok měl 

nejvyšší frekvenci typ sebepoškození pořezáním, kdy došlo k 44 pokusům. Celkový 

výskyt sebepoškozování byl 112 pokusů při průměrném ročním stavu 1147 

odsouzených mužů, což činí 9,76 %. Zaznamenán byl také jeden pokus o oběšení.  

  

V roce 2011 došlo opět k nárůstu počtu odsouzených, kteří drželi hladovku. 

V měsíci srpnu došlo ve věznici k pokusu o oběšení. Roční výskyt sebevražedných 

pokusů byl 136, průměrný stav odsouzených 1170, což odpovídá 11,62 % celkového 

stavu. 

 

Rok 2012 přinesl celkově pokles sebepoškozujících pokusů. Nejvíce se vyskytují 

pokusy pořezáním; 41 pokusů. Celkový počet sebepoškození tento rok je 116 pokusů, 

průměrný stav 1138 odsouzených, to je 10,19% vězněných osob. 

 

V roce 2013 se mírně zvýšil počet odsouzených držících hladovku; evidováno je 

42 pokusů. V měsíci únoru došlo k pokusu o sebevraždu oběšením, v listopadu ke 

dvěma dokonaným sebevraždám tímto způsobem. Celkový výskyt sebepoškození činil 

za tento rok 118 pokusů, při průměrném stavu 949 odsouzených. Výsledkem je 11,47% 

sebepoškozených mužů z uvedeného stavu za tento rok. 

 

V případu provedení celkového přehledu všech typů zjištěných sebepoškození 

za zvolené období roků 2009 až 2013 jsem zjistila, že nejfrekventovanější způsob 

automutilace ve Věznici Valdice je hladovka, poté následuje pořezání a polykání cizích 

předmětů.  

U získaných dat jsem provedla statistické zpracování a popis výsledků zjištění. 

 

Vzhledem k tomu, že Věznice Valdice je zařazena do nejpřísnější, třetí 

diferenciační skupiny, odsouzení, vykonávající zde trest odnětí svobody mají převážně 

tresty v řádu mnoha let. Při provádění analýzy zjištěných dat jsem se ze zájmu také 

soustředila na možnou spojitost mezi suicidálními pokusy a ročním obdobím, tuto jsem 

však žádnou nezaznamenala.  
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Pokud se jedná o predikci jevu sebepoškozování ve výkonu trestu odnětí 

svobody, jsem přesvědčena, že záměrné sebepoškozování odsouzených lze vnímat jako 

specifický druh extrémní manipulace, která má svůj cíl a osoba sebepoškozující takto 

umocňuje význam tohoto cíle. V tabulce sumáře pokusů popisuji typy a četnost 

automutilace za sledované pětileté období a vyplývá z ní, že se výše četnosti pokusů a 

způsobů za poslední 4 roky nijak výrazně nemění.  

 Domnívám se, že popsaný jev automutilace odsouzených mužů ve výkonu 

trestu odnětí svobody odráží stav společnosti, je součástí penitenciárního prostředí, je 

ovlivněn mnohými faktory a bude se zde, v kolísavé výši, vyskytovat stále. 
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ZÁVĚR 
Ve Věznici Valdice vykonávají trest odnětí svobody odsouzení muži, kteří se 

nacházejí poprvé ve výkonu trestu, dále několikanásobní recidivisté a také odsouzení k 

doživotnímu trestu. Prevenci sebepoškozování těchto osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody je ze strany vězeňské služby věnována vysoká míra pozornosti. Výstupem a 

hlavním cílem mé absolventské práce bylo zmapovat druhy a četnost 

sebepoškozujících pokusů za dané období, dílčím cílem pokus o predikci vývoje tohoto 

jevu. Při celkovém pohledu na tuto problematiku lze konstatovat, že motivace 

k sebepoškozování odsouzených mužů vyplývá více méně z účelového jednání. 

Odsouzený ví, že nebude-li mu v jeho požadavku vyhověno tzv. po dobrém, nátlakem 

ve smyslu sebepoškozujícího pokusu se mu to může podařit. Nejčastější typy 

automutilace a jejich frekvenci jsem vypracovala a uvedla v tabulkách za jednotlivé 

roky zvoleného období, provedla jsem celkový sumář za hodnocené období včetně 

statistického vyhodnocení četností jevu.  

 

Jako problematickou skutečnost vidím to, že věznici chybí jakýsi specifický 

software, nebo stanovená evidence, která by jevy sebepoškozování pečlivěji 

zaznamenávala, např. včetně motivace a evidence odsouzených, kteří se automutilace 

dopouštějí opakovaně. V současné době jsou tyto informace „rozstříštěny“ v různých 

dokumentacích odsouzených osob, částečně na ošetřovně zdravotního oddělení 

věznice, u jednotlivých vychovatelů nebo na oddělení výkonu trestu věznice. Souhrnná 

informace však chybí. Domnívám se, že výskyt sebepoškození vypovídá v jistém smyslu 

o stavu a psychosociálním prostředí věznice. Porovnáváním a sledováním těchto 

hodnot lze předcházet i výskytům mimořádných situací. Záchytem a pečlivým 

zaznamenáváním těchto negativních jevů lze preventivně ovlivňovat budoucnost a to 

podle myšlenkového postupu např. co, kdy, jak a proč mělo na sebe vliv. Nelze také 

opomenout tu skutečnost, že sebepoškozování odsouzených znamená pro věznici  

značné ekonomické náklady, protože pokud k tomuto jevu dojde v době, kdy již není ve 

věznici přítomen lékař, je nutné odsouzeného eskortovat k ošetření do zdravotnického 

zařízení.  
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Na základě zjištěných skutečností bych se v predikci suicidálních pokusů ve 

výkonu trestu odnětí svobody přikláněla více méně k jejich trvání či možnému nárůstu. 

Ekonomická situace ve společnosti se může negativně projevit např. snížením životní 

úrovně některých kategorií občanů, jejich zadlužeností, rozpadem vztahů či ztrátou 

pracovních příležitostí, může stát za vznikem kriminálních událostí s následným 

výkonem trestu odnětí svobody. Nejenom tyto okolnosti ale také vliv penitenciárního 

prostředí, mohou být mimo jiné spouštěčem sebepoškozování odsouzených ve výkonu 

trestu.  

Domnívám se, že predikce jevu sebepoškozování ve věznicích tedy souvisí 

s obecným vývojem společnosti, kdy prioritou se stává zisk a majetek; obyčejná 

lidskost, úcta člověka k člověku a morálka se vytrácejí.  

Jsem přesvědčena, že se mi stanovený hlavní i dílčí cíl podařilo splnit. 
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Резуме 

Человек в тюрьме - ранение себя, как экстремная реакция на 

психическую нагрузку  

 

Содержание моей выпустной работы зависит от проблематики тюремной 

среды, в которой я работаю уже несколько лет.  

Главной целью  моей выпускной работы было сделать анализ ранений себя  у 

оссуждёных в тюрьме Валдице. Второй  целью было  предсказание следующего 

развития этого явления. 

 В теоретической части своей работы я занималась категориями, как 

психическaя нагрузка, стресс, психическое расположение человека, психические 

расстройства, ранение себя, правовые нормы, которые корректируют исполнение 

наказания в виде лишения свободы.  Я тоже писала о нагрузочных моментах и о 

системе программ оброщения с оссуждёными. Я работала со специальной 

литературой. 

В практической части я коротко описала историю тюрьмы Валдице, тюремную 

среду и  тюремное население.  Я сделала анализ данных попыток на ранения себя 

в 2009-2013 годах. Данные я статистически обработала в таблицы и оценила 

обнаруженные явления. Я обнаружила, что самые частые попытки ранения себя 

это голодовка, порезание себя и глотание различных предметов. В среднем пяти 

лет, число оссуждённых 1100 и из них ранило себя 12,46%.  

Уже сам факт лишения свободы является требовательной ситуацией  в 

жизни человека, специально для людей, которые находятся в тюрьме в первый 

раз. Адаптация на условия в тюрьме зависит от многих факторов: от личности 

оссуждённого, от психического внимания, от его здоровья, его опытности, состава 

оссуждённых в камере, возможности работы для оссуждённых, социальной 

ситуации оссуждённого перед приходом в тюрьму и. т. п. Абсенция социальных 

контактов может быть инициатором важных ситуаций людей-оссуждённых.  

Я думаю, что цели своей выпускной работы я выполнила.  

Клюевые слова: наказание, оссуждёный, психическая нагрузка, психуческое 

внимание, ранение себя, тюремная среда, тюрьма  
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Tab. č. 1 Tabulka stresových životních událostí Holmes a Rahe  

 

Místo dle závažnosti 

 

Událost 

Počet 

bodů 

1. Úmrtí partnera/partnerky 100 

2. Rozvod 73 

3. Rozvrat manželství 65 

4. Uvěznění 63 

5.  Úmrtí blízkého člena rodiny 63 

6. Úraz nebo vážné onemocnění 53 

7. Sňatek 50 

8.  Ztráta zaměstnání 47 

9. Usmíření a přebudování manželství 45 

10. Odchod do důchodu 45 

11. Změna zdravotního stavu člena rodiny 44 

12. Těhotenství 40 

13. Sexuální obtíže 39 

14. Přírůstek nového člena do rodiny 39 

15. Změna zaměstnání 39 

16. Změna finančního stavu 38 

17. Úmrtí blízkého přítele 37 

18. Přeřazení na jinou práci 36 
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19. Závažné neshody partnerem 35 

20. Půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat 31 

21. Splatnost půjčky 30 

22. Změna odpovědnosti v zaměstnání 29 

23. Syn nebo dcera opouštějí domov 29 

24. Konflikty s tchánem, tchyní, zetěm nebo snachou 29 

25. Mimořádný osobní čin nebo výkon 28 

26. Manžel/ka nastupuje nebo končí v zaměstnání 26 

27. Vstup do školy nebo její ukončení 26 

28. Změna životních podmínek 25 

29. Změna životních zvyklostí 24 

30. Problémy a konflikty se šéfem 23 

31. Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 20 

32. Změna bydliště 20 

33. Změna školy 20 

34.  Změna rekreačních aktivit 19 

35. Změna církve nebo politické strany 19 

36. Změna sociálních aktivit 18 

37. Půjčka menší než průměrný roční plat 17 

38. Změna spánkových zvyklostí a režimu 16 

39. Změny v širší rodině 15 

40. Dovolená 13 

41. Vánoce 12 

42. Přestupek a jeho projednávání 11 

NOVÁK, T., Tréma – jak s ní bojovat, Praha: Grada Publishing, 2014, s. 53. ISBN 978-80-247-4775-0 
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Příloha č. 2 

Kazuistický profil odsouzeného “A” 

Anamnestická data: 

Odsouzený M. S. je svobodný, opakovaně soudně trestaný recidivista. Vyrůstal 

v adoptivní rodině, o čemž se dozvěděl až v dospělosti, biologické rodiče nezná. Svoji 

rodinnou výchovu hodnotí jako nedostatečnou, údajně byl rodiči zanedbáván, má k 

nim silně negativní vztah. Pro poruchy chování a záškoláctví byl umístěn do 

výchovného ústavu, pobyt v něm hodnotí jako „ lepší než v rodině „. Je bez 

sourozenců. O bližších podrobnostech v rodinné výchově se nechce bavit, uvádí 

problémové pití otce. Absolvoval 7 tříd zvláštní školy s údajným zájmem ale špatným 

prospěchem, opakoval ročník (neúspěch svádí na výchovnou zanedbanost). Se 

spolužáky měl problematické vztahy; chování, rvačky. Nevyučen (uvádí kurz zedník), 

vojenskou základní službu neabsolvoval z důvodu výkonu trestu odnětí svobody. V 

průběhu života vystřídal pouze dva krátké pracovní poměry, nemá zájem pracovat. Od 

dětství je psychologické péči pro výchovnou nezvládnutelnost a agresivitu. Jako osobu 

blízkou uvádí družku.  

 

Kriminální kariéra: 

Několika násobný recidivista, poslední trest odnětí svobody je v délce 10 roků a 

8 měsíců s umístěním do věznice se zvýšenou ostrahou. Krátký čas po propuštění z 

výkonu trestu vyhrožoval se zbraní v ruce rodičům fyzickou likvidací. Trestnou činnost 

bagatelizuje, s uloženým trestem nesouhlasí. Na výkon trestu je velmi dobře 

adaptován, vždy se jednalo o velmi problémového odsouzeného, který nebyl schopen 

akceptovat základní pravidla. Po dobu pobytu ve vězení se nesčíslněkrát pokusil o 

sebevraždu a neustále se sebepoškozuje. K personálu věznice se chová agresivně, není 

schopen respektovat autoritu. Není-li mu vyhověno v jeho požadavcích, okamžitě se 

uchyluje k verbální a fyzické agresi. Neuvažuje o tom, co dělá, násilí hetero i 

autoagresivní povahy považuje za jediný vhodný způsob, jak dosáhnout svého, o 

následky se nezajímá a spravedlivý trest bere zase jen jako křivdu na jeho osobu. 

POZOR! Velice nebezpečný jedinec. 
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Kasuistický profil odsouzeného “B” 

Anamnestická data: 

Do svých 16 ti let vyrůstal v úplné rodině, rodiče se však rozvedli. Jako dítě měl 

značné výukové a výchovné problémy, školu ukončil v 5 třídě. Žije jako bezdomovec, 

tento způsob života mu vyhovuje, před výkonem trestu odnětí svobody pracoval 

načerno jako kopáč. Zkušenosti s alkoholem, vodkou, pivem…Kuřák, uvádí zkušenost s 

drogami. Celkem 11 sourozenců, od jeho 16 ti do 18 ti let uvádí ústavní výchovu, 

přiznává útěky. Svobodný, bezdětný, před nástupem do výkonu trestu žil u rodičů, 

trestán byl také jeho otec a tři bratři. Zjištěna hospitalizace na psychiatrii. Z věznice 

nechce udržovat žádné kontakty. 

 

Kriminální kariéra: 

Ve výkonu trestu po čtvrté za trestný čin napadení veřejného činitele, krádeže. 

Trestán celkem 8x, činnost doznává, s trestem souhlasí, je mu to jedno, je to jeho 

životní styl. Trestné činy spáchal vždy pod vlivem alkoholu, který značně používal, nikdy 

nebyl v protialkoholní léčebně. Uživatel Toluenu, marihuany, pervitinu, heroinu a 

jiných drog, osobnost drogou značně deprivovaná, nezralá, výchovně a výukově 

zanedbaná, s disociálními rysy. Ve výkonu vazby opakovaně hospitalizován na 

psychiatrickém oddělení. Nízká tolerance k frustraci, nízký práh pro uvolnění agrese. 

Neschopen přiznat vinu a poučit se ze zkušenosti. Má za sebou několik 

sebepoškozujících pokusů a to velmi masivní řezání na rukou a nohou. “mám z toho 

radost, nebo když se nudím“. Na výkon trestu není zcela adaptován, nebude se 

přizpůsobovat všem požadavkům, bude mít kázeňské přestupky, jedná podle toho, co 

se mu v danou chvíli hodí bez ohledu na pravidla společnosti. Ve výkonu trestu 

problematické začleňování v rámci skupiny odsouzených. Své odsouzení považuje za 

spravedlivé a výši trestu za přiměřenou. Nebude žádat o podmínečné propuštění. 
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Kasuistický profil odsouzeného “C” 

Anamnestická data: 

 Třetí ze čtyř sourozenců v problematické rodině. Matka alkoholička, otec 

opakovaně trestán, s rodiči ani sourozenci se nestýká. Rodiče se rozvedli, když byly 

odsouzenému 4 roky, od té doby do svých 18 let vyrůstal v dětských domovech, kde 

zmiňuje časté útěky (vystřídal 9 výchovných ústavů). Nejstarší sestra a mladší bratr 

vedou řádný život. Od 2. ročníku navštěvuje zvláštní školu - je agresivní vůči 

spolužákům, krade a školu vytopil. Od 5 let je v péči psychiatrů, 7x hospitalizován v 

psychiatrické léčebně. V 16 ti letech poprvé podmínečně potrestán. Je svobodný, uvádí 

družku, s níž má údajně dceru. Nedoučil se zedníkem, prakticky nikdy nepracoval. 

Pobírá invalidní důchod na základě psychiatrické diagnózy. Jako osoby blízké zmiňuje 

sestru a bratra. Čte si kupované časopisy, hlásí se k bývalé Dělnické straně, dává 

najevo, že nemá rád Romy.  

 

Kriminální kariéra: 

Trestán 4x, nyní trest ve výši 10 let za loupež a krádež, ve výkonu trestu je 

poprvé. Trest neakceptuje, spolu se svým advokátem bude podnikat další kroky. 

Prosazující se, extravertní jedinec s tendencí k navazování většího množství povrchních 

vztahů. Zařazen do výkonu trestu s nejpřísnějším režimem. Je impulsivní, intelektové 

schopnosti v pásmu dolní hranice průměru. Nedisciplinované negativistické chování, 

vulgárně slovně i fyzicky napadá vězně a spoluvězně. Podává stížnosti, vyhrožuje, 

provokuje ostatní, dlouhodobě neplní program zacházení. Pro zmírnění agresivních 

výpadů a zklidnění momentálně medikován. Nesnáší provokace, chce mít klid. 

Vězeňská služba neplní nařízení a zákony ve vztahu k jeho osobě, je ochoten se bránit 

za každou cenu. Svoji vinu nepopírá, trest ale neakceptuje a nesouhlasí s kvalifikací 

trestného činu. Trest považuje za nespravedlivý, přísný a hodně vysoký. Neuvědomuje 

si škodu, kterou způsobil obětem své trestné činnosti, tvrdí „ že si to vykoledovali 

sami“, trestnou činnost považuje za úplně normální a obvyklou a neprojevuje jakoukoli 

lítost. Údajnou šikanu ze stran vězeňského personálu demonstruje pořezáním předloktí 

rukou. 
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Příloha č. 3 

 

Obr. č. 2 Pohled na Věznici Valdice 

 

Zdroj: Interní zdroj Věznice Valdice 

 

Obr. č. 3 Kostel v objektu věznice 

 

Zdroj: Interní zdroj Věznice Valdice 
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Obr. č. 4 Ložnice odsouzených 

 

Zdroj: Interní zdroj Věznice Valdice 

 

Obr. č. 5 Sportovní místnost 

 

Zdroj: Interní zdroj Věznice Valdice 
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Obr. č. 6 Rukodělné výrobky odsouzených 

 

Zdroj: Interní zdroj Věznice Valdice 


