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Úvod 

 

"Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí 

ale už musí držet, nebo zabloudí." 

Tomáš Garrigue Masaryk 

 

 

Toto téma jsem si vybrala z důvodu toho, že ne každý má možnost se podrobněji 

seznámit s problematikou vězeňství, životem a nápravným programem, který je ve 

věznicích stanoven. 

Díky své praxi ve věznici jsem se setkala jak se zaměstnanci, tak s odsouzenými. Mnohé 

situace mě dosti překvapily a musím přiznat, že moje dosavadní zkreslené představy  

o vězeňství jsem si díky Věznici v Jiřích poopravila a ráda se o ně podělím s ostatními 

nezúčastněnými. Musím předeslat, že ač práce a prostředí ve věznici jsou tajuplné  

a velice rozmanité, tak klade značnou zátěž na psychiku personálu. 

 

V první části mé práce jsem začala historií trestů, které známe z knih a filmových 

záznamů. Posléze jsem se snažila o přiblížení struktury vězeňství, jejich programů a cílů 

v současnosti. Zpřehlednila jsem příjímání odsouzených od výkonu trestu, popsala 

postupy a procesy, kterými musí každý z odsouzených projít. Nedílnou součástí mé 

práce je i vysvětlení odborných pojmů a termínů, které se týkají vězeňství. Důležitou 

složkou v tomto tématu jsou i pracovníci ve vězeňství, kde jsem popsala jednotlivé 

profese, jejich základní povinnosti i úskalí spojená s výkonem povolání. 

 

V praktické části jsem pomocí případových studií, interview a vlastních postřehů 

zjišťovala a snažila se podrobně zpřehlednit rozdílnost zaměstnaných  

a nezaměstnaných odsouzených.  

Myslím si, že se jedná o důležitou výchovnou součást trestu, a proto jsem se rozhodla 

toto téma prozkoumat a o své poznatky se podělit se širší veřejností. 
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1. CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

1.1 Hlavní cíl 

Cílem absolventské práce je vypracovat působení pracovního zařazení na odsouzené. 

Chci porovnávat rozdíly mezi zaměstnanými a nezaměstnanými odsouzenými pomocí 

případových studií a interview.  

 

Cílem mé výzkumné práce je za pomocí šesti případových studií odsouzených ve 

Věznici pro muže v Jiřicích prokázat vliv zaměstnanosti ve výkonu trestu na 

odsouzeného a rozdílnost pohledu a zájmu o zaměstnání. 

 

Dalším cílem je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že pro odsouzeného je přínos práce 

pozitivním jevem při výkonu trestu odnětí svobody. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Historie trestů a trestnic 

Smyslem trestu ve starověku byla odplata a cílem bylo způsobit utrpení takového 

rozsahu, které by jednak zanechalo vzpomínky i na ostatním obyvatelstvu, že strach jim 

nedovolí tento skutek opakovat a samozřejmě to byl prostředek k nastolení 

spravedlnosti. 

Jednalo se o tělesné tresty a časté byly i tresty smrti. 

V raných dobách můžeme slyšet o velice rozsáhlém otroctví, což znamenalo zbavení 

osobní svobody a veškerých lidských práv, člověk se stal věcí otrokáře, který s ním 

mohl nakládat dle vlastního uvážení. Z tohoto období pochází i termín psanec, což byla 

osoba, která společnosti spáchala nepřístojný čin a ostatní členové pospolitosti ji 

nemohli nikterak napomáhat k přežití, nesměli jí poskytovat pro život důležité 

prostředky jako je strava, šat, příbytek. 

Za feudalismu měl panovník k upevnění pozice tzv. nepsané právo, kdy platila zásada 

oko za oko, zub za zub, nebo jednoduše se nazývá odveta, krevní msta. Ta byla brzy 

nahrazena jakousi kompenzační dohodou, peněžitou sumou-wergletem. 

Konec 14. století je znám božími soudy-ordály. Velkou roli zde hrálo duchovenstvo. 

Nebyl dostatek soudců ani důkazních metod, proto ordály byly pouze 2, vodou nebo 

železem. Bohužel středověké tresty byly drastické, pachatel byl buď pouze zmrzačen, 

nebo zneuctěn, v druhém případě usmrcen. Trest byl určován podle závažnosti 

provinění. Mezi nejmírnější tresty bylo statí hlavy a oběšení. Z drastických forem se 

jedná o upálení nebo zahrabání zaživa, rozčtvrcení a lámání v kole, ubičování.1 

Ve středověku se často usekávaly končetiny, vytrhával jazyk, nabodávalo na kůl, 

oslepovalo se, vypalovaly se cejchy. Pokuty a ztráta cti patřily mezi nejjemnější tresty  

a udělovány byly sporadicky. 

Za feudalismu jako prevenci trestných činů používali zastrašování. Doživotními tresty 

byly známé galeje, nucené práce. Vzpomeňme na galejníky na lodních galérách, kteří 

ve vysokých tempech veslování museli mít v ústech roubíky, aby nekřičeli. 

                                                      
1 ŠTĚRBA, Vladislav. Penologie. Vyd. 1. Praha: Armex, 2007, s. 15. Skripta pro střední a vyšší 
odborné školy. ISBN 978-80-86795-48-5. 
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K humanizaci trestání došlo až v době osvícení. Jedním ze zakladatelů koncepce zásad 

trestního práva byl francouzský právník Montesquieu Charles Louis de Secondat. Jedna 

ze zásad například zněla: žádný trest bez zákona, což znamenalo, že pachatel může být 

potrestán jen takovým trestem, který je uveden v zákoně. 

Právě vznik zásad a jejich uvedení do praxe podnítilo v roce 1791 vznik vězení a systém 

cel. V této době se Evropy změny mnoho nedotýkaly, ukázala se příliš zaostalou, ale 

reformy silně ovlivnily USA. Základním pilířem vězeňských systémů byl systém silent- 

mlčící. 

Zásadní změnu přinesl Ženevský systém, kde se odsouzení na základě trestných činů  

a chování rozdělovali do čtyř kategorií. Dále zavedl výhodu odpuštění 1/3 trestu za 

dobré chování a práci odsouzeného. 

Obermayerovský režim byl mimo jiné založen na nepřetržitém zaměstnávání vězňů, 

přísném dozoru a pozitivním působení personálu. 

Současné vězeňství ovlivnily progresivní režimy, anglický a irský, každý obsahoval  

3 stupně výchovy a trestu. Osnovou progresivních režimů byla plánovitá výchovná 

práce, odměny, které měly mít podnětný charakter, a rovněž velkou motivací bylo 

podmíněné propuštění.2 

 

2.2 Věznice ve 21. století 

Jedná se o objekt, který je vysoce zabezpečen bezpečnostními prvky proti 

nežádoucímu opuštění objektu.  

Věznice v České republice se dělí na vazební věznice, kde jsou drženi obvinění, kteří byli 

soudem vzati do vazby, a věznice, v nichž odsouzení vykonávají trest odnětí svobody.  

V současné době je v České republice 26 věznic a z toho 10 vazebních věznic, jejichž 

ostrahu a správu provádí Vězeňská služba České republiky.3 

Jednotlivé věznice se odlišují vnitřními řády, jednak podle typů zajištění bezpečnosti, 

způsobu vnějšího zabezpečení a dle umísťování odsouzených. 

                                                      
2 ŠTĚRBA, Vladislav. Penologie. Vyd. 1. Praha: Armex, 2007, s. 16-17. Skripta pro střední a vyšší 
odborné školy. ISBN 978-80-86795-48-5. 
 
3 Novinky.cz: Vězeňská služba České republiky. NOVÝ, Petr. [online]. [cit. 2013-05-13]. 
Dostupné z: http://tema.novinky.cz/vezenska-sluzba-ceske-republiky 



10 
 

2.2.1 Typy věznic 

a) s dohledem 

b) s dozorem 

c) s ostrahou 

d) se zvýšenou ostrahou 

e) zvláštní věznice pro mladistvé4 

 

Ve věznici s dohledem a dozorem nejsou žádné specielní stavebně - technické 

prostředky (např. zdi, ploty s ostnatým drátem) a ani ozbrojené stráže k zabránění 

útěku odsouzených. Kontrolu a dohled nad činností odsouzených vykonávají 

vychovatelé a ve věznici s dozorem dozorci. 

Nejmírnější režim je ve věznici s dohledem. V prostorách věznice se odsouzení 

pohybují zpravidla bez omezení, pracují i na pracovištích mimo věznici. Do věznice s 

dohledem jsou zařazováni pachatelé s nízkým stupněm sociální narušenosti, kteří se 

dopustili společensky méně škodlivých trestných činů. Zpravidla dosud nebyli ve 

výkonu trestu, nebo byli odsouzeni pro nedbalostní trestný čin, a proto jim lze 

poskytnout určitou míru svobody, aniž by tím byla ohrožena ochrana společnosti  

a dosažení výkonu trestu. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice povolit 

odsouzenému jednou za dva týdny dočasné opuštění věznice nejdéle na 24 hodin. 

Přísnější režim je stanoven ve věznici s dozorem. Zpravidla jde o recidivisty, odsouzené 

pro úmyslný trestný čin, a proto je nutné zajistit vyšší míru jejich kontroly. Pohyb 

odsouzených v prostorách věznice je organizován pod dohledem zaměstnance 

Vězeňské služby. Dohled nad jejich činností je podstatně častější než u dohledu.5 

 

Ve věznici s ostrahou jsou odsouzení za úmyslný trestný čin, pokud byli odsouzeni  

k trestu odnětí svobody na dobu převyšující 3 roky nebo pokud již byli v minulosti za 

úmyslný trestný čin ve výkonu trestu odnětí svobody, přičemž není dán důvod pro 

                                                      
4 KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, c2012, s. 24. ISBN 978-80-7357-706-3 
 
5 KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, c2012, s. 25. ISBN 978-80-7357-706-3. 
 



11 
 

zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou. Ve věznici se zvýšenou ostrahou jsou 

odsouzení na doživotí, zvlášť nebezpeční recidivisté, osoby, jimž byl uložen trest odnětí 

svobody na dobu nejméně 8 let, nebo odsouzení za úmyslný trestný čin, kteří  

v posledních pěti letech uprchli z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby.6 

Ve věznicích pro mladistvé se neuplatňuje diferenciace do čtyř typů. Co se týká vnější 

bezpečnosti, ve věznici pro mladistvé jsou používány stavebně - technické prostředky  

a ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. Odsouzení se pohybují ve věznici 

organizovaně, pod dohledem zaměstnance Vězeňské služby. Pracují zpravidla na 

pracovištích uvnitř věznice. Ve věznici pro mladistvé jsou umístěny zejména odsouzení 

s vyšší mírou narušení, kteří se dopustili provinění s vyšším, respektive vysokým 

stupněm společenské škodlivosti, u nichž nepostačuje uložení mírnějších typů opatření, 

tj. výchovných či ochranných. Rozdíly mezi mladistvými v rámci jednotného typu 

věznice spočívají v charakteristice osobnosti a spáchaného provinění a ty jsou pak 

zohledněny v rámci vnitřní diferenciace, která umožňuje individualizovaný přístup  

a způsob zacházení.7 

 

2.2.2 Pojmy 

Trest, nebo také sankce, je nařízení nějakého omezení nebo ztráta, například majetku, 

svobody. Jeho smyslem je náprava, odstrašení proviněného a ochrana společnosti. 

 

Odsouzený je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl právní 

moci, do té doby je stále obžalovaným.8 

 

Obviněný je ten, komu již bylo sděleno obvinění. Obviněný má právo vyjádřit se ke 

všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům. O nich, není však 

povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit 

                                                      
6 Trestni-rizeni.com: Typy věznic. In: [online]. © 2006 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/typy-veznic 
 
7 KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odně  svobody: komentář. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, c2012, s. 27-28. ISBN 978-80-7357-706-3.. 
 
8 Zakony-online.cz: Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.). [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: 
http://zakony-online.cz/?s16&q16=12 
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návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s ním se 

radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se 

však v průběhu svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou 

otázku. Může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce 

účastnil i jiných úkonů přípravného řízení. Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí 

svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva 

příslušejí obviněnému i tehdy, je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li 

jeho způsobilost k právním úkonům omezena. Dnem, kdy soud nařídí hlavní líčení, se 

obviněný stává obžalovaným. 

 

Osoby prvotrestané, jedná se o osoby, které dosud nebyly souzeny pro trestný čin, 

můžeme je též nazývat prvotrestaní. Při udělování trestů se bere do úvahy jejich čistý 

trestní rejstřík. 

 

Recidivista je slovo pocházející z latinského původu "recidivus", což znamená  

v překladu opět se vracející. Toto slovo označuje osobu, která se dopouští opětovně 

spáchání trestného činu.  Recidivu můžeme dělit do dvou skupin, kde první je recidiva 

speciální. U té dochází k opakování trestného činu stejného rázu, kdežto u recidivy 

obecné pachatel páchá postupně trestné činy různého charakteru.9 

 

Syndrom vyhoření, také známé jako burnout. Vyhoření je typické citovým a mentálním 

vyčerpáním. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří 

pracují s jinými lidmi, projevem jsou deprese nebo prosté únavy a jeho součástí 

jsou pochybnosti o smyslu své práce. Patří sem tedy celá řada projevů emočních 

(sklíčenost, popudlivost), postojů (nechuť, nesoustředěnost) a vztahů mezi lidmi 

(snížená ochota pracovat s lidmi, soukromé konflikty). Projevy nalezneme i ve fyzické 

rovině v podobě únavy, vyčerpání.10
 

                                                      
9 Trestni-rizeni.com: Recidivista. [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://www.trestni-
rizeni.com/vyklad-pojmu/recidivista 
 
10 Syndrom vyhoření: Syndrom vyhoření – úvod. [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: 
http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/ 
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Syndrom vyhoření může postihnout prakticky kohokoliv, kdo dlouhodobě vykonává 

nějakou činnost. Nemusí se jednat jen o lidi v pozici „zaměstnance“. Nejvíce náchylní 

k pocitu vyhoření jsou však lidé pracující v tzv. pomáhajících profesích – lidé pracující 

s lidmi, kteří potřebují pomoc. Zvýšené riziko je u pracovníků ve zdravotnictví, učitelů, 

sociálních pracovníků, psychologů a podobně.11 

Jde o plynulý, postupný a dlouhodobý proces, který má několik fází: počáteční nadšení, 

vystřízlivění, frustrace, apatie a rozvinutý syndrom. Každý člověk je ovšem jinak odolný 

a proto projevy se liší od jedince k jedinci, ale vždy je nutné odstranit příčiny vzniku, 

změnit styl práce, prostředí a většinou potřebuje takto nemocný člověk pomoc 

psychologa. 

 

Resocializace, znovuuvedení do společnosti, převýchova pachatele trestného činu k 

řádnému životu ve společnosti. Probíhá v rámci programům na návrat z odloučení 

v instituci v podobě dvou základních typů. 

První typ se týká chovanců, vězňů, kteří se vracejí z výkonu trestu k rodině a svým 

blízkým. Druhý  se věnuje  těm, kteří nemají svou rodinu a vrací se do místa bydliště, 

nebo do nových domovů, jako jsou azylové domy, Domy na půl cesty a podobně. 

Program na znovu začlenění do společnosti probíhá od začátku výkonu trestu, kdy je 

skupinou pracovníků věznice a odborníků stanoven přesně pro každého vězně 

individuálně na základě jeho pozorování, poznatků a dostupných informací o jedinci. 

Probíhá ve 3 fázích: 

I.fáze začíná příchodem, umístěním, zařazením jedince do instituce. 

II. fáze probíhá od počátku do konce odloučení jedince v instituci 

III. fáze začíná odchodem odloučeného z instituce zpátky a jeho návratem do běžného 

sociálního prostředí (do rodiny, do vlastního bytu, do ubytovny apod.)12 

 

                                                      
11 Vitalion: Syndrom vyhoření. [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: 
http://nemoci.vitalion.cz/syndrom-vyhoreni/ 
 
12  RIEGER, Zdeněk. Návrat k rodině a domů: Příprava na realizaci PND. Praha: Portál, 2009, s. 
37-38. ISBN 9788073675448. 

 



14 
 

2.3 Přijímání odsouzených do výkonu trestu 

Do výkonu trestu lze přijmout odsouzeného jen na základě písemného nařízení výkonu 

trestu vyhotoveného soudem. Není-li k nařízení výkonu trestu připojeno písemné 

vyhotovení pravomocného rozsudku, soud je věznici zašle dodatečně. 

Při přijetí do výkonu trestu musí být odsouzený prokazatelně seznámen se svými právy 

a povinnostmi podle tohoto zákona a řádu výkonu trestu a s vnitřním řádem věznice.13 

Odsouzení nastupují k výkonu trestu na základě rozhodnutí soudce nebo samosoudce  

a to několika způsoby s ohledem na závažnost trestného činu a ohrožení společnosti. 

Je-li odsouzený na svobodě, zpravidla s rozsudkem obdrží nařízení k výkonu trestu, kde 

je datum a místo nástupu k výkonu trestu, typ věznice. Byl-li ve vazbě, musí mít na 

nařízení vyznačeno, kolik vazebních dnů, měsíců, eventuálně let se mu započítává.  

Dokument obsahuje, kolik trestu se odsouzenému započítává a také upřesňuje tresty  

a zda byly vykonány. Je mu dána možnost na vyřízení nezbytných úkonů, zpravidla 

jeden měsíc od nabytí právní moci rozsudku.14 

Výzva k nástupu výkonu trestu je další písemná forma, na základě které nastupuje 

odsouzený k výkonu trestu. Musí obsahovat věznici, kam má nastoupit, datum do kdy 

nejpozději se má hlásit a poučení, že v případě nerespektování výzvy bude do výkonu 

trestu dodán. 

V případě, že odsouzený není ve vazbě a jeví se nebezpečným, nebo existuje obava  

z možného útěku nebo skrývání, může předseda senátu vydat ihned po vyhlášení 

rozhodnutí nařízení výkonu. 

Nedílnou součástí dokumentace o nařízení výkonu trestu musí být při nástupu do 

vězení i rozsudek, kterým byl trest uložen. V případě, že není v písemné formě 

vyhotoven, soud jej dodá přímo za odsouzeným do věznice. 

Ve věznici je nejdříve ověřena totožnost odsouzeného, dle platných dokladů 

totožnosti, aby byla naprosto vyloučena záměna osob. Nemá-li dotyčný u sebe žádný 

doklad, lze jej do věznice přijmout pod podmínkou, že totožnost ověřili například 

příslušníci policie již v minulosti a je na dokumentaci záznam o ověření. Následuje 

                                                      
13 KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, c2012, s. 17. ISBN 978-80-7357-706-3. 
 
14

 ŠTĚRBA, Vladislav. Penologie. Vyd. 1. Praha: Armex, 2007, s. 63. Skripta pro střední a vyšší 
odborné školy. ISBN 978-80-86795-48-5x. 
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důkladná osobní prohlídka, osobou stejného pohlaví a provedena hygiena  

a protiepidemiologická opatření v rámci prevence. Ponechává si nutné hygienické  

a osobní potřeby, které jsou nezbytné a ostatní věci jsou zamčeny do trezoru. 

Samozřejmě si může ponechat veškeré písemnosti související s jeho kauzou, psací 

potřeby, dopisy, knihy, časopisy. Odsouzení si mohou u sebe ponechat i radiopřijímač, 

ale musí mít vlastní zdroj. 

Nedílnou součástí přijímacího řízení je pobyt na přijímacím a nástupním oddělení, 

během něhož odsouzení absolvují preventivní vstupní lékařské prohlídky a jsou přijati  

i odborníky, zaměstnanci věznice - jako je vedoucí výkonu trestu, psycholog, speciální 

pedagog, sociální pracovník, vychovatel ev. další pracovníci, určení ředitelem věznice. 

Tito zaměstnanci společně zařadí odsouzeného do nejvhodnějšího nápravného 

programu a je mu určen vychovatel, kterému je svěřen do péče a který dohlíží na 

dodržování obsahu programu, do kterého byl skupinou odborníků odsouzený zařazen. 

Z nástupního oddělení se odsouzení dle zařazení stěhují na jednotlivé cely a plní výkon 

trestu.15 

Součástí nástupu je i seznámení odsouzeného s režimem, který je povinen dodržovat. 

Musí být seznámen s vnitřním řádem vězení, s jeho právy a povinnostmi a svým 

podpisem obeznámení potvrdit. 

Povinností správy věznice je informovat o nástupu do vězení soud, který ve věci 

rozhodoval, policejní orgán podle trvalého místa bydliště odsouzeného, koordinátora 

péče rovněž v místě trvalého pobytu, to se týká u osob společensky nepřizpůsobivých. 

Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, vojenské správě, pokud odsouzený podléhá 

její evidenci a správě sociálního zabezpečení o nástupu osoby k výkonu trestu.16 

 

                                                      
15 ŠTĚRBA, Vladislav. Penologie. Vyd. 1. Praha: Armex, 2007, s. 65. Skripta pro střední a vyšší 
odborné školy. ISBN 978-80-86795-48-5x. 
 
16 ŠTĚRBA, Vladislav. Penologie: Přijímání a umisťování odsouzených do výkonu trestu odnětí 
svobody. Vyd. 1. Praha: Armex, 2007, s. 64. Skripta pro střední a vyšší odborné školy. ISBN 978-
80-86795-48-5. 
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2.4 Umísťování odsouzených 

Při umisťování odsouzených do výkonu trestu se bere zřetel na to, aby trest byl 

vykonáván co nejblíže místa trvalého bydliště, respektive co nejblíže rodině nebo 

blízkým příbuzným, vzhledem k možným návštěvám odsouzeného. Odsouzenému je 

umožněno, aby mohl o svém umístění rodinu a blízké neprodleně informovat, nemá-li 

prostředky, informace je zasílána na náklady věznice. 

V souladu s § 7 zák. č. 16/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů se odděleně umísťují: 

- odsouzení muži od odsouzených žen  

- mladiství od dospělých 

- recidivisté od prvotrestaných 

- za úmyslné trestné činy nebo činy z nedbalosti 

- trvale pracovně nezařaditelní 

- s poruchami duševními a poruchami chování 

- s uloženým ochranným léčením17 

 

2.5 Zacházení s odsouzenými 

Program pro odsouzené zahrnuje pracovní aktivity, vzdělávací aktivity, speciální 

výchovné aktivity, zájmové aktivity a oblast utváření vnějších vztahů. 

2.5.1 Odměny 

K udržení režimu ve věznici, se kterým je každý vězeň obeznámen, mají pracovníci 

vězeňské služby k dispozici i důležitou motivační formu výchovy v podobě odměn  

a trestů. Jestliže se odsouzený chová zodpovědně k plnění svých povinností  

a spolupracuje při plnění účelu jeho trestu, lze mu udělit odměnu. 

Druhy odměn 

Pochvala, zvýšení kapesného, prodloužení doby návštěv, věcná nebo peněžitá odměna, 

povolení jednorázového nákupu potravin  věcí osobní potřeby v kantýně věznice, 

přičemž nákupy nejsou běžně povoleny, rozšíření osobního volna, povolení opustit 

věznici až na 24 hodin s návštěvou a v neposlední řadě přerušení výkonu trestu. 

                                                      
17 ŠTĚRBA, Vladislav. Penologie: Umisťování odsouzených. Vyd. 1. Praha: Armex, 2007, s. 64. 
Skripta pro střední a vyšší odborné školy. ISBN 978-80-86795-48-5. 
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V takovém množství odsouzených a rozličnosti povah a deliktů se tento postup jeví 

jako neefektivnější, ale samozřejmě se naleznou mezi odsouzenými i jedinci, které je 

velice obtížné zmotivovat tak, aby jejich chování vedlo do budoucna k nápravě. 

2.5.2 Tresty 

Trest je odsouzenému uložen na základě porušení zákonem stanovené povinnosti, 

nebo porušení povinnosti, pořádku a kázně, které mu byly uloženy v rámci výkonu 

trestu. 

 

Druhy trestů 

Důtka, snížení kapesného až o jednu třetinu, zákaz přijetí jednoho balíčku v roce, 

pokuta až do výše 1000Kč, propadnutí věci, umístění do uzavřeného oddělení až na 

dobu 28 dní, umístění do samovazby až na 20 dní, anulování výhod, které dostal na 

základě odměny. 

 

 Ukládání kázeňských trestů 

a) Kázeňský trest lze uložit, jen jsou-li náležitě objasněny okolnosti kázeňského 

přestupku a prokázána vina odsouzeného. Před uložením kázeňského trestu musí být 

odsouzenému umožněno, aby se k věci vyjádřil. 

b) Uložený kázeňský trest musí být úměrný závažnosti spáchaného kázeňského 

přestupku a musí být v souladu se zájmem na dosažení účelu trestu. Za kázeňský 

přestupek lze uložit jen jeden kázeňský trest. Trest propadnutí věci lze uložit i vedle 

jiného kázeňského trestu. 

c) Kázeňský trest nelze uložit, jestliže od spáchání kázeňského přestupku uplynula doba 

jednoho roku.18 

 

                                                      
18 KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: § 47 Ukládání 
kázeňských trestů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, c2012, s. 150-151. ISBN 

9788073577063. 
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2.6 Přemisťování odsouzených 

Žádost odsouzeného nebo jemu blízké osoby musí být písemná a řádně odůvodněná.  

O žádosti osoby blízké odsouzenému se rozhodne pouze v případě, že se odsouzený 

 k této žádosti připojí a dodrží následující postup: 

1. o přemístění do jiné věznice odsouzený požádá prostřednictvím kmenové věznice 

(vychovatele), ve které si odpykává trest odnětí svobody. 

2. kmenová věznice vyplní formulář o přemístění a společně s žádostí odsouzeného 

toto postoupí řediteli věznice, do které odsouzený žádá o přemístění, ředitel formulář 

se zdůvodněním svého stanoviska vrátí zpět do kmenové věznice, která s výsledkem 

rozhodnutí odsouzeného prokazatelně seznámí.19 

 

2.7 Odborné profese ve vězeňství 

V poslední době stále častěji slyšíme o nedostatku personálu ve vězeňství obecně, což 

se týká hlavně příslušníků VS, tedy dozorců a strážců. Jedním z důvodů nedostatku 

pracovníků budou platové podmínky, ne příliš prestižní zaměstnání ve společnosti, 

kumulace vězňů, přetíženost věznic i a časová náročnost. Rovněž je vyvíjen velký 

psychický tlak na personál, neboť při práci s lidmi je obtížné vyhovět všem jejich 

požadavkům, které jsou jistě různorodé, číhají na ně i nástrahy v podobě úplatků, 

protislužeb, výhrůžek apod. Tyto vyjmenované aspekty se negativně odráží na práci  

s vězněm a může docházet k syndromu vyhoření. 

V tomto roce se stav v našich věznicích změnil, po amnestii prezidenta republiky došlo 

k masivnímu propouštění odsouzených, dokonce došlo i k uzavírání některých věznic 

 a sestěhovávání odsouzených. Podle zpráv, které proběhly médii, nedošlo  

k propouštění personálu. 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Vězeňská služba České republiky: Výkon vězeňství. [online]. © 2012 [cit. 2013-03-20]. 
Dostupné z: http://www.vscr.cz/veznice-brno-20/o-nas-1567/vykon-vezenstvi-821/ 
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Vězeňská stráž, dozorci 

Kdo chce pracovat ve vězeňství, musí zvládnout přijímací řízení, které obsahuje fyzické 

a psychické testy. Podmínkou pro uchazeče je dokončené alespoň středoškolské 

vzdělání s maturitou, absolvovat pohovor, aby bylo patrné, z jakého důvodu chce 

uchazeč práci získat. 

Po přijetí do služebního poměru uchazeč musí absolvovat šestitýdenní nástupní kurz, 

který je pro tento rezort ve Stráži pod Ralskem. Po jeho absolvování je zařazen do 

pracovního procesu. 

 

Vychovatel 

Bývá v nejtěsnějším kontaktu s vězněm, kontroluje jeho činnost, zachycuje a řeší 

problémy mu svěřených vězňů. Provádí aktivizace vězňů, umožňuje jim prohlubovat si 

vědomosti, mají možnost motivace jejich resocializace pomocí odměn a trestů. 

 

Psycholog 

Stěžejní profese ve vězeňství, která je nutná, jak pro vězně, z nichž někteří se v tomto 

dalo by se říci negativním, depresivním prostředí ocitli třeba poprvé, tak i pro 

zaměstnance. Do určité míry prostředí i práce s odsouzenými psychiku člověka 

poznamenají. Vzhledem k nedostatku psychologů a přeplněnosti věznic pracují ve 

skupinových terapiích a jen výjimečně se věnují jednotlivcům. 

 

Sociální pracovníci 

Poskytují a umožňují vězňům orientovat se v sociálně právních situacích, které jejich 

trest přinesl, zapojit se posléze opět do společnosti v návaznosti na práci s kurátory  

a probačními úředníky. 

 

Vězeňská stráž 

Střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody 

 a výkonu zabezpečovací detence, střeží vazební věznice, věznice a ústav zabezpečovací 

detence a je-li povolána k plnění úkolů justiční stráže, tak střeží budovy soudů, státních 

zastupitelství a ministerstva spravedlnosti. Při této činnosti zajišťuje stanovený 

pořádek a kázeň. 
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Justiční stráž 

Zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva 

spravedlnosti i v jiných místech jejich činnosti. Je-li justiční stráž dočasně povolána 

 k plnění úkolů vězeňské stráže, střeží vazební věznice, věznice a ústav zabezpečovací 

detence, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody 

a ve výkonu zabezpečovací detence. Při této činnosti zajišťuje stanovený pořádek  

a kázeň. 

 

Příslušníci Vězeňské služby 

Pracovník vězeňské služby zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. Dohlíží 

na ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti 

státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Pracovníci se podrobněji člení na 

vězeňskou stráž, justiční stráž, správní službu a pověřené orgány vězeňské služby. 

Vězeňská stráž střeží, převádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu 

odnětí svobody. Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, 

státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a dalších místech jejich činnosti. 

Správní služba rozhoduje ve správním řízení a zabezpečuje organizační, ekonomickou, 

vzdělávací a další odbornou činnost. Pověřené orgány plní úkoly policejního orgánu v 

řízení o trestných činech příslušníků vězeňské služby.20 

Organizační schéma Vězeňské služby České republiky je platné od 1. 1. 2013 viz příloha 

číslo 1. 

 

2.8 Práce ve věznicích 

Zaměstnání odsouzených je jednou z částí programu zacházení a jednou  

z nejproblémovějších částí současného vězeňství. 

Práce odsouzených je chápaná jako pozitivní prvek výchovy. Práci by vězni měli 

vykonávat podle svých tělesných, psychických a zdravotních schopností, které určí 

                                                      
20 Prace.cz: Encyklopedie profesí: Pracovník vězeňské služby. [online]. [cit. 2013-05-13]. 
Dostupné z: http://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pracovnik-vezenske-
sluzby/ 
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lékař. Co se týká organizace a metodiky práce, tak by měla odpovídat normám 

pracovního provozu. 

Jak všichni víme, při velké části volného času, napadají člověka různé i negativní 

myšlenky a to si myslím má nepříznivý vliv na utváření člověka, proto dostatek 

pracovních příležitostí pro odsouzené je jednou z pák, jak pomoci provinilému k jeho 

rychlejší resocializaci a zdravějšímu postoji k životu. Kladně působí na psychickou 

 a ekonomickou stránku, kde si odsouzený navykne na pracovní morálku, rozvíjí jeho 

osobnost a snižuje napětí. To je jeden z důvodů, proč se věznice snaží o co nejširší 

možnost pracovních příležitostí pro odsouzené.  

 

Práci pro odsouzené dělíme na dvě skupiny: 

První probíhá v objektech věznic, kde se odsouzení zapojují do provozu věznice, nebo 

napomáhají při výrobě a podnikatelské činnosti věznice. Jsou jim často také 

poskytovány možnosti v řemeslnických oblastech, jako jsou stavební, údržbářské  

a malířské práce. Nalezneme je v oblastech stravování, polygrafie, knihařství, ale 

 i v prádelnách.  

Vybraní jedinci, u kterých se předpokládá, že toho nezneužijí, mohou být zařazeni i do 

nestřežených pracovních skupin mimo prostor věznice. 

Druhá pracovní skupina probíhá mimo věznici a uskutečňuje se na základě smlouvy 

věznice s podnikatelským subjektem, kde je konkretizováno zaměstnávání 

odsouzených, kdy jde převážně o manuální, méně náročné práce, lepení obálek, balení 

propagačních materiálů, kompletace výrobků nebo práce týkající se venkovních úprav 

ve vymezeném prostoru subjektu. 

Nutno ovšem zdůraznit, že odsouzený je zařazen do pracovní skupiny na základě 

několika kritérií a těmi jsou například prvotrestanost, závažnost trestného činu, stupeň 

narušení osobnosti. V průběhu trestu lze pracovní skupinu změnit, a o tom rozhoduje 

ředitel věznice.  

Odsouzení se dělí mezi čtyři diferenční skupiny, kde ta poslední je nejpřísnější. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

Fotografie Věznice Jiřice21

 

 

 

 

Už samotné první překročení brány Věznice v Jiřicích ve mě vyvolal stísněný pocit  

a obavy, co vše se mi může stát. Byla jsem pod vlivem filmů a historek, které jsem 

doposud měla možnost vidět, slyšet a číst. Realita byla trochu jiná. Ujala se mě 

psycholožka věznice, která mě seznámila s prostředím a s její pomocí jsem mohla 

pracovat na tématu své absolventské práci. 

 

Cílem mé výzkumné práce je za pomoci šesti případových studií odsouzených ve 

Věznici pro muže v Jiřicích prokázat vliv zaměstnanosti ve výkonu trestu na 

odsouzeného a rozdílnost pohledu a zájmu o zaměstnání. 

Obecná definice případové studie nám říká, že jde o intenzivní studium jednoho 

případu, tedy jedné situace, jednoho člověka, jednoho problému. Případová studie je 

metoda ve skrze kvalitativní, neboť dokáže dokonale splnit základní cíle kvalitativního 

                                                      
21

 Vězeňská služba České Republiky: Věznice Jiřice. [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76 
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výzkumu. Zkoumá současně fenomény do jejich hloubky v jejich skutečném kontextu, 

zvláště v případě, kdy nejsou hranice mezi fenoménem a jeho kontextem zcela jasné.22 

Studium spisového materiálu, rozhovory, pozorování a dotazníky jsou metody, které 

byly použité v každých případových studiích. 

Sociální posouzení obsahuje zejména: 

A. Popis situace 

- relevantní poznatky z pozorování 

- způsobilost k právním úkonům, případné vyjádření orgánů sociálního zabezpečení 

- popis aktuální sociální situace (rodinný stav, rodinné zázemí, ostatní sociální zázemí, 

nezaopatřené děti a jejich současné zajištění, finanční zajištění, stav pohledávek) 

- kontakty s orgány státní správy, koordinátorem péče o společensky nepřizpůsobené,  

orgány sociálně-právní ochrany dětí apod. 

- popis zajištění situace po VTOS (ubytování, zaměstnání), 

- potřeba vykonání sociálních úkonů (zajištění dokladů, důchodu, informace / povinné 

školní docházky u mladistvých apod.). 

B. Motivace k řešení  

- je si svých problémů vědom, vnímá je správně, chce je řešit, umí je řešit, celková míra 

  odhodlání řešit situaci. 

C. Zhodnocení možných rizik a potřeb; doporučení (k PZ, potřebě speciálního 

zacházení, pracovního zařazení, upozornění na nebezpečnost jednání odsouzeného). 

 

Pro doplnění mé praktické části jsem použila jedno interview s odsouzeným pracujícím 

a jedno interview s odsouzeným nepracujícím. 

 

Seznam zkratek, které jsou uvedené v praktické části je uveden na str. 43. 

  

 

 

 

 

                                                      
22 YIN, Robert. Case study research: design and methods. 4th ed. Los Angeles: Sage, c2009, s. 
18. Applied social research methods series, vol. 5. ISBN 978-1-4129-6099-1 
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Tři případové studie sociálního posouzení odsouzených - pracujících 

 

3.1 Kazuistika č. 1 

ONDŘEJ 

SOCIÁLNÍ POSOUZENÍ ODSOUZENÉHO 

……………………………………………………………………………………………………… 

A. Popis situace 

Poznatky z pozorování: K pohovoru se dostavil čistý, upravený. Je způsobilý k právním 

úkonům. 

Aktuální sociální situace: Je svobodný. Družku ani přítelkyni neuvádí. Narodil se do 

úplné rodiny. Matka Jitka a otec Vladimír, bydlí na adrese Praha. S rodiči má dobré 

vztahy, v průběhu VT s nimi bude udržovat kontakt. Má jednoho bratra Jana, který 

bydlí na stejné adrese jako rodiče. V průběhu VT bude udržovat kontakt s rodinou. 

Je kuřák, s drogami nemá zkušenost, alkohol požíval příležitostně. S trestem je smířen 

částečně, chce ho vykonat v klidu. Má zájem o pracovní zařazení. Před VT pracoval na 

lodi jako číšník-kuchař. 

Vzdělání: 9 tř. ZŠ, nedokončený 4. ročník SPŠ elektrotechnické, pracoval jako lodník, 

číšník, kuchař ve firmě VZK. 

Kontakty s orgány státní správy: 

Poučen o činnosti PMS. 

Poučen o funkci SK. 

Poučen o výměně ŘP. 

Dluhy: má asi 800.000,- 

Situace po VT: Bydliště má zajištěné, zaměstnání jako před VT. 

Potřeby vykonání soc. úkonů: 

OP - bez dokladů – poučen o postupu při vyřízení OP. 

Aktuální trest: 

Aktuální trest: OS Praha 10, 2T 45/2011,m § 205/1b,4c, 178/1,2, 178/1,2, 205/1b,4c, 5 

let o. s., KT: 18. 8. 2015 
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C. Zhodnocení možných rizik a potřeb; doporučení (k PZ, potřebě speciálního 

zacházení, pracovního zařazení, upozornění na nebezpečnost jednání odsouzeného 

atd.). 

- Dle potřeby soc. právní poradenství 

- Brigádnická činnost v rámci věznice 

- Podporovat kontakt s rodinou 

- Dle možnosti pracovně zařadit 

 

3.2 Kazuistika č. 2 

JAN 

SOCIÁLNÍ POSOUZENÍ ODSOUZENÉHO 

……………………………………………………………………………………………………… 

A. Popis situace 

Poznatky z pozorování: K pohovoru se dostavil čistý, upravený. Je způsobilý k právním 

úkonům. 

Aktuální sociální situace: Je svobodný. Uvádí, že má družku Zdeňku, která bydlí v Praze. 

Narodil se do úplné rodiny. Matka Miloslava a otec Antonín bydlí v Mariánských 

Lázních. S rodiči má dobré vztahy. Má jednoho bratra Antonína, který bydlí také  

v Mariánských Lázních. S bratrem je v kontaktu. V průběhu VT bude udržovat kontakt  

s rodiči, bratrem a družkou. Je nekuřák, s drogami nemá zkušenost, abstinent. Má 

zájem o pracovní zařazení. 

Vzdělání: 9 tř. ZŠ, střední škola s maturitou, pracoval jako trenér, pracovník 

bezpečnostní agentury na pozici manažera. 

Kontakty s orgány státní správy: 

Poučen o činnosti PMS. 

Poučen o funkci SK. 

Poučen o výměně ŘP. 

Dluhy: za soudy asi 35.000,- 

Situace po VT: Bydliště má zajištěné. Zaměstnání jako před VT- bezpečnostní agentura. 

Potřeby vykonání soc. úkonů: 

OP - má platný do 26. 5. 2019 
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Aktuální trest: 

Aktuální trest: OS Praha 3, 1T 2/2009, §234/1, 238, 3 roky o. s., KT: 23. 8. 2014 

C. Zhodnocení možných rizik a potřeb; doporučení (k PZ, potřebě speciálního 

zacházení, pracovního zařazení, upozornění na nebezpečnost jednání odsouzeného 

atd.). 

- Dle potřeby soc. právní poradenství 

- Brigádnická činnost v rámci věznice 

- Dle možnosti pracovně zařadit 

- Podporovat kontakt s rodiči a družkou 

 

3.3 Kazuistika č. 3 

TOMÁŠ 

SOCIÁLNÍ POSOUZENÍ ODSOUZENÉHO 

………………………………………………………………………………………….. 

A. Popis situace 

Poznatky z pozorování: K pohovoru se dostavil čistý, upravený, vystupování slušné. 

Aktuální sociální situace: Je rozvedený, žije i nadále s manželkou a dětmi. Uvádí, že 

rozvod byl pouze formální záležitost. Manželka Vlasta bydlí s dětmi Šimonem, 

Sebastienem, Natálií, Kevinem na adrese: Praha, jedná se o patrový rodinný dům, kde 

žijí společně s rodiči manželky, (matka manželky Jana). Manželka pracuje jako recepční 

ve fitness. Uvádí zdravotní problémy (nádor na mozku). 

Rodiče se rozvedli, když byl malý, matka se podruhé vdala za Antonína. Matka Blanka, 

důchodkyně, žije společně s nevlastním otcem na adrese Praha. S nevlastním otcem 

vychází dobře, má dva sourozence. Během VT bude udržovat kontakt s celou rodinou. 

Má zájem o pracovní zařazení, chce finančně podpořit rodinu. 

Vzdělání: základní, SOU s maturitou, letecký mechanik. Zaměstnání: pracoval v oboru, 

dále jako řidič MHD, automechanik, bagrista, opravář, skladník. 

Před nástupem do VT pracoval jako řidič-mechanik. 

Dluhy: cca 1 milion ( z tr. činnosti, za soudy, VZP) 

Kontakty s orgány státní správy: 

Seznámen s funkcí soc. kurátora a PMS . 
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Doklady: 

OP má platný doma – (nemá vyznačenu změnu stavu vysvětleno, že OP není platný), 

Poučen o postupu při vyřízení nového OP. 

Situace po VTOS: Bydlení: bude se vracet na adresu k manželce a dětem. Zaměstnání: 

má zajištěno u známého v servisu, pokud by toto nevyšlo, sežene si jiné zaměstnání, 

obavu nemá. 

Potřeby vykonání soc. úkonů: 

Pomoc v sociální oblasti nežádá. 

C. Zhodnocení možných rizik a potřeb; doporučení (k PZ, potřebě speciálního 

zacházení, pracovního zařazení, upozornění na nebezpečnost jednání odsouzeného 

atd.). 

- Dle potřeby soc. právní poradenství 

- Podporovat kontakt s rodinou 

- Brigádnická činnost v rámci věznice 

- Dle možnosti pracovně zařadit 
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Tři případové studie sociálního posouzení odsouzených - nepracující 

 

3.4 Kazuistika č. 4 

TOMÁŠ 

SOCIÁLNÍ POSOUZENÍ ODSOUZENÉHO 

………………………………………………………………………………………….. 

A. Popis situace 

Poznatky z pozorování: K pohovoru se dostavil upravený, spolupracoval. Je způsobilý  

k právním úkonům. 

Aktuální sociální situace: Je svobodný, má jedno nezaopatřené dítě - Jakub, trvalé 

bydliště má v České Lípě a přechodné bydliště v Liberci - s družkou. Rodiče: František, 

pracuje jako údržbář, Yvetta, která je zaměstnána jako dojička. Sourozenci:  

st. František, ml. Miroslava, bydliště nezná, ml. Petra. S rodinou má občasný kontakt, 

žije si raději svůj život.  Jako významné kontakty mimo rodinu uvádí sestru. 

Vzdělání: ukončená PŠD + SOU – obor elektrikář slaboproud a kuchař číšník. Pracoval 

ve firmě Lamal v Pertolticích, později jako elektrikář. 

Stav pohledávek: soudní výlohy 

Předcházející kontakty s koordinátorem péče o osoby společensky nepřizpůsobivé: ne 

Vnější sociální projev: komunikoval, spolupracoval 

Osobní a rodinná anamnéza: 

Odsouzený uvádí, že vyrůstal v disharmonickém rodinném prostředí plném rozporů  

a konfliktů. Otec od rodiny odešel, byl i ve výkonu trestu za „rvačku a neplacení 

výživného“, ale za rodinou údajně často jezdil. S otcem ani s matkou není v poslední 

době v kontaktu. Má tři sourozence. Trvalý partnerský vztah před VTOS neudržoval. 

Dále uvádí, že byl umístěn ve výchovném ústavu pro mládež v Boleticích nad Labem 

pro poruchy chování. Byl psychiatricky léčen již jako nezletilý právě zřejmě pro poruchy 

chování, dále byl psychiatricky léčen v letech 2004-2006 v protidrogových léčebnách. 

Je kuřák, přiznává pravidelné užívání heroinu od 12 let do 17 let, později přešel na 

kokain. Nyní již údajně drogy neužívá. Gambling neguje. Alkohol občasně. Mezi zájmy 

preferuje sport, hudbu, tanec a rodinu. Ve VTOS je poprvé, aktuálně za §§ 247, 238. 
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Soc. Dg.: 

Jedná se o jedince, který je velmi problematický již od útlého věku (poruchy chování  

v dětství, umístěn ve VÚM, dlouhodobé užívání drog, trestná činnost…). Pracovní 

návyky má zafixovány pouze částečně - nemůže své povolání vykonávat pro nemoc 

(epilepsie). Sociální vazby s orientační rodinou příliš nefungují, stýká se pouze se 

sestrou. Prognóza zdárné reintegrace se jeví jako velmi problematická a spíše 

nepříznivá. Není poživatelem důchodu. 

Zajištění po VTOS: Ubytování po VTOS má zajištěné - s družkou, zaměstnání po VTOS: 

zatím neví s ohledem na nemoc (epilepsie). 

Doklady: platný do 15. 11. 2017 

B. Motivace k řešení: je si vědom svých problémů a chce na sobě v průběhu VTOS 

pracovat. 

Individuální socioterapeutický plán ods.: 

- plnit program zacházení s ods. 

- podpora v udržování interpersonálních vztahů s rodinnými příslušníky 

- v řešení otázky nezaměstnanosti po VTOS nabídnuta možnost zprostředkování 

kontaktu se zainteresovanými institucemi 

- výhledově nabídnuta možnost zapojení do resocializačních programů věznice – např. 

sportovní, zájmové a jiné aktivity 

- podpora kladných morálních vlastností, upevňování pracovních, hygienických návyků 

a zásad společenského chování 

- uplatnění polyvalentního přístupu s důrazem na sociální fungování klienta 

- využívání metod sociální práce ve snaze o zdárnou reintegraci klienta po VTOS 

případná další upozornění nebo doporučení nejsou 

Aktuální trest: OS Liberec, § 247/1a,e, 247/1b,e,2-2x, 180d, 257/1, 238/1,2 tr. zák. 

(starý), 2 roky OS souhr. – ostraha. Konec trestu stanoven na 17. 06. 2013. 

C. Zhodnocení možných rizik a potřeb; doporučení (k PZ, potřebě speciálního 

zacházení, pracovního zařazení, upozornění na nebezpečnost jednání odsouzeného 

atd.). 

- sociálně právní poradenství dle potřeby 

- podporovat vnější vazby 

- zapojit do činností na oddíle 
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3.5 Kazuistika č. 5 

PAVEL 

SOCIÁLNÍ POSOUZENÍ ODSOUZENÉHO 

………………………………………………………………………………………….. 

A. Popis situace 

Poznatky z pozorování: K pohovoru se dostavil upravený, čistý. 

Způsobilost k právním úkonům, případné vyjádření orgánů sociálního zabezpečení. 

Odsouzený není zbaven způsobilosti k právním úkonům. Zdravotní klasifikace Bx. Není 

poživatelem žádného z důchodů. Pojištěn u Všeobecné zdravotní pojišťovny – průkaz 

pojištěnce má. Narozen v Praze. 

Aktuální sociální situace: Matka Vlasta, 53 let, bytem Praha (přesnou adresu nezná). 

Nyní žije s jejím druhým manželem Janem (cca 50 let). Otec Josef, osobní asistent 

postižené osoby, bytem Praha. Zde bydlí s bratrem odsouzeného Janem, 

nezaměstnaný. Dále má ještě staršího bratra Josefa, bytem Praha. Vztahy v rodině jsou 

dobré. Na návštěvy budou střídavě přijíždět všichni. Uvedl tel. kontakt na matku a na 

otce. 

Nejdříve studoval na SPŠ strojní, ale po jednom roce studijních neúspěchů přešel na 

SOU – autoelektrikář.  Po 1,5 roce musel studia ukončit, neboť nastupoval do VTOS (19 

let). Od té doby pobyl mimo VT pouze 0,5 roku, kdy se živil (brigádně) jako lešenář, 

pomocník v truhlářské či zámečnické dílně apod. Ve VTOS Valdice (v předešlém trestu) 

absolvoval 4 měsíční kurz knihař. Tuto funkci tam pak jako brigádník vykonával 1 rok. 

Do Pardubic přemístěn z Vinařic (zde pracovně zařazen asi 1,5 měsíce v truhlářské dílně 

pod záštitou o. s. Romodrom) za účelem studia – ŠVS obor Výroba konfekce. 

Je rozvedený, bezdětný. Oženil se v roce 2005 s Lucií. Manželství bylo bezdětné a bylo 

rozvedeno v Praze v roce 2008. 

Odsouzený uvádí, že je bisexuál a tedy má přítele (druha) i přítelkyni (družku), s nimiž 

udržuje osobní návštěvní i písemný kontakt. Druh je Nikola.  Družka se jmenuje Jana. 

Neguje užívání drog.  Alkohol konzumuje příležitostně. Kouří 6 cigaret denně.  

Zdravotní obtíže nemá. Mezi jeho záliby patří sport, četba a kutilství. 

Návštěvní a písemný kontakt bude udržovat s rodinou, družkou a druhem (viz. výše). 

Popis zajištění situace po VTOS: Bydliště má zajištěné u otce. 
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Odsouzený zde má platný OP – do 2015. 

Odsouzený je potřetí ve výkonu trestu, byl seznámen s možností spolupráce s Probační 

a mediační službou, středisko Pardubice. Pokud si vytvoří podmínky, žádost o PP by si 

chtěl podat. S podmínkami byl seznámen. 

Dále byl poučen o možnosti využít pomoci koordinátora péče pro osoby společensky 

nepřizpůsobivé. 

C. Doporučení k PZ 

- Podporovat jakýkoli kontakt s rodinou. 

- Zařadit do vhodných volnočasových aktivit. 

- Dbát na dodržování všech jeho povinností. 

- Motivovat ho k ukončení odborného vzdělání. 

- Dle možností zapojit do pracovní činnosti na oddíle. 

- Případné problémy řešit se sociální pracovnicí - byl poučen 

 

3.6 Kazuistika č. 6 

STANISLAV 

SOCIÁLNÍ POSOUZENÍ ODSOUZENÉHO 

………………………………………………………………………………………….. 

A. Popis situace 

Poznatky z pozorování: K pohovoru se dostavil čistý, upravený. Je způsobilý k právním 

úkonům. 

Aktuální sociální situace: Odsouzený je rozvedený asi 12 let, manželství trvalo pouze 

 2 měsíce. Má jedno dítě 10 let, kontakt s ním prakticky neudržuje, výživné 

nestanoveno, jak uvedl. Odsouzený je nevyučený, bez profesní kvalifikace, před 

výkonem trestu nepracoval, je částečný invalidní důchodce. V minulosti pracoval pouze 

tři roky. 

Ve výkonu trestu je odsouzený potřetí, naposledy propuštěn z VT v roce 2009, od té 

doby pobíral ČID. Před výkonem trestu žil na ubytovně, po VT se chce vrátit k matce, se 

kterou je v kontaktu, jak uvedl. Otec je po smrti, s bratrem bez kontaktu. 

Ve výkonu trestu návštěvy neočekává, adaptační obtíže neuvádí, vězeňské prostředí 

zná dobře. Poprvé byl trestán již jako mladistvý. 
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Doklady odsouzený nemá, poučen o postupu při jejich vystavení a zajištění potřebných 

dokladů. 

Při propuštění z posledního VT nebyl v kontaktu se sociálním kurátorem, s PMS ČR 

spolupracoval po propuštění z vazby. 

Dlužnou částku na sociálním a zdravotním pojištění neuvádí, chce žádat o plný ID. 

C. Zhodnocení možných rizik a potřeb (k PZ, potřebě speciálního zacházení, pracovního 

zařazení, upozornění na nebezpečnost jednání odsouzeného atd.) 

Bezproblémový průběh VT, zprostředkovat podání žádosti o plný ID, udržet kontakt  

s matkou za účelem ubytování po propuštění z VT. 
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3.7 Rozhovor s pracujícím odsouzeným 

1)Kolikrát jste byl již ve VTOS? 

Dvakrát. 

2) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Jsem vyučen. 

3) Získal jste vzdělání ve výkonu trestu? 

Ne, nezískal. 

4) Jaký jste měl důvod pro pracovní zařazení? Proč jste chtěl být pracovně zařazen? 

Vydělat si peníze a přijít na jiné myšlenky. 

5) Jste pracovně zařazen v areálu věznice nebo mimo? 

V areálu. 

6) Jakou funkci zastáváte a kde děláte? 

Já jsem separátor. 

7) Baví Vás to? 

Ano, baví. 

8) Byla to Vaše iniciativa o pracovní zařazení? 

Ano. 

9) Kde jste pracoval před nástupem do VT? Nebo jak jste si vydělával? 

Jako řidič, rozvážel jsem zboží. 

10) Jaký máte plán po VTOS co se týká zaměstnání? Máte zajištěnou práci? 

Nemám. Chtěl bych pracovat jako řidič, popřípadě cokoliv. 

11) Máte obavu, že budete mít problém s hledáním? 

Obavy mám, jsem na to připraven. 

12) Pomáhá Vám práce ve věznici pro lepší a "rychlejší" průběh VTOS? 

Ano, rozhodně. 

13) Myslíte si, že Vám pracovní zařazení pomůže při podmínečném propuštění? 

Nezkoušel jsem to. 

14) Litujete toho, že jste pracovně zařazený? 

Nelituji. 

15) Byly finanční problémy důvodem toho, že jste teď ve VTOS? 

Ano. 
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15) Je něco, co byste mi chtěl říct o zaměstnání ve VT? 

Nic mě nenapadá. 

 

3.8. Rozhovor s nepracujícím odsouzeným 

1) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Základní. 

2) A uvažoval jste o tom, získat si vzdělání ve výkonu trestu? 

Ano, uvažoval jsem, ale měl jsem bohužel krátké tresty. 

1) Kolikrát jste byl již ve VTOS? 

Ve výkonu trestu jsem byl už třikrát. 

2) Když jste byl tedy již ve výkonu trestu, tak jste pracoval? 

Ano, pracoval jsem. Dělal jsem montážníka a dělníka. 

5) Chtěl jste být pracovně zařazen? 

Ano, to jsem chtěl. 

7) Proč jste nebyl? Co bylo hlavním důvodem zamítnutí? 

Čekám ještě trestní stíhání. 

8) Myslíte si, že by VTOS byl lepší a "rychlejší" při pracovním zařazení? 

Ano. 

9) Kde jste pracoval před nástupem do VT? Jak jste si vydělával? 

V jednom nočním podniku. 

10) Jaký máte plán po VTOS, co se týká zaměstnání? Máte zajištěnou práci? 

Budu se snažit najít nějaké zaměstnání, ale mívám s tím problém, protože nejsem 

vyučený. 

11) Máte obavu, že budete mít problém s hledáním? 

Ano, to mám. 

12) Byly finanční problémy důvodem toho, že jste teď ve VTOS? 

Ano. 

13) Je něco, co byste mi chtěl říct o zaměstnání ve VT? 

Nechápu, proč nemůžu kvůli trestní stíhání pracovat alespoň v areálu věznice. 
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4. DISKUZE 

 

Za téma mé absolventské práce jsem si zvolila téma Nabídka a přínos práce ve věznici 

pro muže v Jiřicích. Zaměřila jsem se na odsouzené, kteří pracují a odsouzené, kteří 

práci nemají v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Pro lepší zmapování a objasnění 

svojí práce jsem použila případové studie a interview. Resocializace odsouzených je  

i nadále spojována se zaměstnáváním vězňů. 

 

V mé praxi ve věznici jsem mohla vidět chování odsouzených pracujících  

a nepracujících. Odsouzení využívají nabídku práce zřetelně. Domnívám se, že většina 

odsouzených se setkala s prací a hlavně s pravidelností práce poprvé až ve svém 

výkonu trestu. Hlavním známým a v interview dokázaným přínosem je lepší  

a "rychlejší" průběh výkonu trestu odnětí svobody. Dále díky výdělku mohou sami  

s určitou částkou hospodařit ve věznici a nakupovat si věci pro osobní potřebu. 

Odsouzení tráví jinak svůj čas snídaní, nic neděláním, obědem, nic neděláním a večeří. 

Není proto divu, že pomalu každý vězeň stojí o pracovní zařazení. 

 

Po srovnání údajů uvedených v případových studiích se ukázalo, že většina pracujících 

odsouzených již před nástupem na výkon trestu odnětí svobody byla zaměstnána a po 

výkonu trestu mají naplánovaná určitá řešení.  

U pracujících je evidentní rozdíl v postoji k životu, ke společnosti a dalo by se říci 

 i k odpovědnosti ke svým blízkým. Velkou roli zde hrají i motivace, jako jsou například 

děti, dostatek peněz, lepší život, tím odsouzení myslí bez omezení. Do určité míry záleží 

na důslednosti a charakteru věznice, ve které výkon trestu odnětí svobody probíhá, 

neboť je nutná řádná důslednost a dohled. Jakmile odsouzení zjistí možnost zlehčit 

práci, nějak ji obejít anebo nemají řádnou kontrolu výsledků, tak to neplní jednu z částí 

resocializace odsouzeného. 

 

U odsouzených nezaměstnaných se odráží i jejich rodinné zázemí a pracovní 

anamnéza. Je patrné, že samotný výkon trestu nemůže kompletně obrátit přístup  

k životu dotyčného o sto procent. Tady je nutná větší intervence sociálních pracovníků 
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 i v oblasti vzdělanosti. Musíme vzít do úvahy i ostatní aspekty, které snižují pracovní 

zařazení odsouzených. Jde o zdravotní způsobilost vykonávat pracovní činnosti.  

 

Hypotéza, že pro odsouzeného je přínos práce pozitivním jevem při výkonu trestu 

odnětí svobody, se potvrdila. Dokazují to interview s odsouzenými v mé praktické části. 

Pracující i nepracující odsouzení s touto domněnkou souhlasili. 
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Závěr 

 

Zaměstnanost propojuje ekonomické a sociální zabezpečení člověka. Nezaměstnanost 

odsouzených a nedostatečné pracovní návyky mají nepříznivé dopady na odsouzené 

v oblasti ekonomiky, potažmo bydlení a to se stává impulsem páchání další trestné 

činnosti a opakující se situace. Nelze pominout i ztrátu důvěry vlastní schopnosti 

pracovat, pocity méněcennosti, snížení sebedůvěry a vlastně ani nevidí víru  

v budoucnost. Díky sociálním pracovnicím odsouzení vědí, zvláště ti, kteří nemají zájem 

pracovat, že na úřadech práce mohou získat podporu v nezaměstnanosti, což není 

podle mého mínění ku prospěchu motivace pracovat.  

 

Už rčení "bez práce nejsou koláče" jasně podporuje cíl práce. Hlavním cílem mé práce 

bylo zjistit působení práce na odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody. Na základě 

případových studií a interview, který jsem vedla společně za přítomnosti sociální 

pracovnice, se mi podařilo prokázat pozitivní působení práce na odsouzené. Studium 

spisového materiálu, rozhovory, pozorování a dotazníky jsou metody použité pro 

vytvoření šesti případových studií. V závěru mé praxe jsem absolvovala interview  

s odsouzenými, které mi vybrala sociální pracovnice na základě mých požadavků. 

Jednoho odsouzeného za skupiny nezaměstnaných a jednoho za skupiny 

zaměstnaných. Položila jsem jim jasně stanovené, předem připravené otázky na téma 

zaměstnanost. Měla jsem možnost sledovat nejen jejich verbální, ale i neverbální 

projevy při jejich odpovědích a udělat si vlastní úsudek, který jsem posléze ještě 

diskutovala s psycholožkou věznice.  

 

Je jisté, že práce odsouzených snižuje jejich nervozitu, posiluje sebevědomí, podporuje 

pocit potřebnosti a důležitosti, vyplňuje jejich volný čas a pomáhá nastolit pracovní 

návyky. Existují ovšem i příčiny, pro které není odsouzený zařazen do pracovního 

procesu věznice. Mezi ně patří zdravotní stav, věk nebo určité druhy trestu. 

 

Myslím si, že moje získané poznatky ve věznici jsou pro člověka, kterému je toto téma 

neznámé, novou přínosnou informací. Snažila jsem se informovat srozumitelnou  
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a přehlednou formou důležitost pracovního zařazení odsouzených, jak pro jejich 

současný, ale i budoucí život, tak i pro celou společnost. Ráda bych se tomuto tématu 

věnovala i nadále v dalším studiu, neboť se jedná o velice zajímavé téma. 
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Summary 

 

Work Offer for Men in Jiřice Prison and Its Advantages 

 

The final assignment is aimed at work opportunities of the condemned adult men in 

Jiřice prison. Jiřice prison is located in the village of the same name in the Nymburk 

district.  It dates its history since the year 1994 and is profiled as a guarded prison also 

including a controlled or supervised unit for imprisoned adult males. It has an 

accommodation capacity of 725, of which 191 are in the supervised unit. The prisoner 

treatment programmes place great emphasis on the employment of as many prisoners 

as possible.  

Prisoners consider the opportunity to work  as a privilege and they are extremely 

interested in it.  At present time work opportunities vary considerably. 

The assignment  is also focused on companies that are interested in employing 

convicted persons. The prisoners refused this offer very often and let the state "take 

care" of them. 

There is the discrepancy between the number of offered vacant places and the 

number of prisoners. The employment of prisoners requires other prison guards and 

other workers who organize it.   The main aim is to find out what places are preferred 

by them, and at what level they are satisfied with the offered jobs. Another aim is to 

map the companies that employ the prisoners, and also to find out why some 

prisoners do not want to work and prefer being cared of by the state. The special part 

of the assignment is devoted to education which clearly helps to overcome the period 

of imprisonment, and helps to rehabilitate them.  

The case histories are used for the practical part and also interviews with prison guards 

in order to precise their answers and get the most adequate answers. 

The assignment is proves that employment in prison is positive for imprisonment but 

not all prisoners can work. 

 

Key words:  convicted persons, guarded prison, work opportunities  
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Seznam použitých zkratek 

 

Bx -          Zdravotní klasifikace 

ČID -        Částečný invalidní důchod 

ID -           Invalidní důchod 

ODS. -      Odsouzený 

OP -         Občanský průkaz 

OS -         Odnětí svobody 

PMS -       Probační a mediační služba 

PP -          Podmínečné propuštění 

PZ-           Program zacházení 

ŘP -          Řidičský průkaz 

SK -          Sociální kurátor 

Soc. Dg.-  Sociální diagnóza 

VT -          Výkon trestu 

VTOS -     Výkon trestu odnětí svobody 

VÚM -      Výchovný ústav mládeže 
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