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Úvod 

 

„Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí 

svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých 

podmíněností.“ 

                                                                                                        (Jan Pavel II.) 

 

Prací na téma „Kriminalita a práce sociálního kurátora“ se zaměřím především 

na zmapování práce sociálního kurátora v kontextu s kriminalitou - co zapříčinilo 

nutnost zřízení tohoto odvětví, na jeho spolupráci s klienty. Seznámení 

s problematikou kurátorské práce jakožto oblasti sociální práce. Jak taková práce 

funguje a vypadá, o jaké dávky, příspěvky a služby může klient na příslušném úřadě 

požádat a co mu lze nabídnout. Mým cílem je teoretické poznatky spojit s praktickým 

využitím zejména z pohledu nového pojetí práce sociálního kurátora. Chtěla bych 

do práce začlenit definice některých základních pojmů a mapování historie práce 

sociálního kurátora od jejího vzniku až do dnešní doby. Jako součást této absolventské 

práce budu popisovat možnosti sociálních služeb pro klienty sociálních kurátorů 

a v praktické části analyzovat dva případy (vývoj, rozvoj osob v péči sociálního 

kurátora). Uvědomuji si, že k napsání práce nebude tak snadné najít dostatek zdrojů, 

hlavně z důvodu, že tento obor patří k „mladším“ oborům sociální práce. Práce 

sociálního kurátora vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 

pozdějších předpisů, ze zákona č. 110/2006 Sb., o životním minimu ve znění pozdějších 

předpisů a ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších 

předpisů. Věřím, že přínosem budou kazuistiky i výsledek dotazníkového šetření. 
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 1 Cíl absolventské práce 

 

 1.1  Hlavní cíl 

Zmapovat práci sociálního kurátora. 

 

 1.2  Dílčí cíle 

Identifikovat a popsat jakými příspěvky, dávkami a službami lze pomoci propuštěným. 
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 2 Teoretická část 

 

 2.1 Kriminalita všeobecně 

 

Obecně lze říci, že kriminalita je jakékoliv jednání, které je v rozporu s platnými 

právními předpisy. Ale takto vysvětlené by to bylo velmi jednoduché a značně 

zavádějící. Tento pojem se velice špatně vysvětluje. Existují dva hlavní způsoby, jak lze 

kriminalitu definovat: 

 

První definice pochází z výkladu trestního práva. Obecné vnímání pojmu kriminality se 

shoduje s tím, jak tento pojem definuje trestní právo a v tomto smyslu je to pojem 

velice jasný. Jde o souhrn jednání, které trestní právo klasifikuje jako trestné činy. 

Kriminalita je souhrn těchto trestných činů spáchaných na určitém území za určité 

období. Řadí se sem dále ještě pojem delikvence, který zahrnuje i činy, které nejsou 

jinak trestné, např. činy spáchané osobami mladšími 15 let a přestupky. Navazujícím 

pojmem je také protispolečenská činnost, která zahrnuje kriminalitu, delikvenci 

a negativní společenské jevy. 

 

Druhá definice vychází ze sociologie a je mnohem obsáhlejší. Lze do ní zahrnovat 

i jevy, které jsou pro společnost velmi škodlivé, ale jejichž skutková podstata není 

uvedena ve zvláštní části trestního zákona. Objasňování podstaty kriminality, jakožto 

sociálního jevu, souvisí s otázkou správného chápání pojmu příčina kriminality. 

V oblasti sociálních jevů platí diferencované a složitější pojetí příčinnosti a příčin nežli 

v oblasti exaktních věd. Za původ sociálních jevů označujeme takové okolnosti, které 

s danou pravděpodobností vyvolávají nové jevy a postupy jako důsledek svého 

působení. Souvislosti, od nichž se kriminalita odvíjí, nejsou všechny stejně významné. 

Skutečnosti, které v jednom případě hrají významnou roli, jsou v jiném případě 

podružné. [ZOUBKOVÁ, MOULISOVÁ, 2004] 
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K dokreslení pojmu kriminalita uvádím z knihy Resortních statistik autorky PhDr. 

Marešové několik následující definicí: 

 

„Stav kriminality 

Stav kriminality (kvantitativní ukazatel) je vyjádřením počtu evidovaných 

trestných činů, které jsou spáchány na sledovaném území (republiky, krajů, 

okresů či jinak definovaných územních celků) v určitém období. 

 

Index kriminality 

Index kriminality (dříve též označován jako koeficient kriminality) bývá užíván pro 

kvantitativní vyjádření intenzity kriminality - zamoření určitého území 

kriminalitou a představuje počet evidovaných trestných činů na 100 000 nebo 

10 000 obyvatel trvale žijících na hodnoceném území (může být užito i jiné menší 

měřítko – např. na 1 000 obyvatel, na počet obyvatel žijících v určitém územním 

celku – na sídlišti, v určitém městském obvodu, při zjišťování intenzity kriminality 

v různých sociálních skupinách). Ve starších kriminologických materiálech České 

republiky byl počet obyvatel zúžen na počet obyvatel trestně odpovědných 

(starších 15 let). 

 

Struktura kriminality 

Struktura kriminality (kvalitativní ukazatel) ukazuje obsah stavu kriminality podle 

charakteru v určitém období spáchaných trestných činů (druhů trestných činů), 

členěných do skupin podle předem stanovených kritérií. 

 

Dynamika kriminality 

Dynamika kriminality vyjadřuje změny v rozsahu, v intenzitě nebo ve struktuře 

kriminality, a to v delších časových úsecích na určitém území a užívá pojmy, jako 

jsou: změna trendu, nárůst, pokles či stagnace kriminality. 

 

Podmínka kriminality 

Za podmínku kriminality lze považovat zejména situace, které usnadňují příčině 

její působení. Mezi podmínkou a příčinou není vzájemně se vylučující vztah. 
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Existuje mezi nimi plynulý přechod a vztah vzájemně se podmiňující.“ 

[MAREŠOVÁ, 2011, s. 8 - 9] 

 

Tyto ukazatele kriminality ovlivňuje provázanost na platný trestní zákoník, který 

určuje, co je trestným činem (přestupkem, přečinem a zločinem). Trestní politika 

v České republice i jinde běžně prochází fázemi zpřísňování svých postupů proti 

kriminalitě a zostřováním užívaných opatření proti pachatelům a fázemi zmírňování 

represe, nahrazování trestů alternativními opatřeními. Tyto fáze jsou viditelnými 

reakcemi na aktuální stav společnosti, na skutečné či zdánlivé ohrožení společnosti 

kriminálními, případně závažnými sociálně patologickými jevy (pouliční kriminalitou, 

drogami, dopravními nehodami, korupcí apod.). Zpřísňování trestní politiky se obvykle 

děje tzv. kriminalizací, a zmírňování, tzv. dekriminalizací a depenalizací (odstranění 

trestního a finančního postihu). 

 

Za příčinu kriminality lze považovat takový jev, který může v konkrétním případě 

vyvolat záměr, pohnutku, motivaci spáchat trestný čin u úmyslných trestných činů 

nebo které vyvolávají nezodpovědnost u nedbalostních deliktů.  

 

Jako příčiny značného rozšíření kriminality na konci 20. století uvádějí ve své knize 

Doc. JUDr. Ivana Zoubková, Csc. a PhDr. Marcela Moulisová: 

 

 změna tradiční role rodiny 

 ztráta autority školy 

 liberalizace (přistup ke drogám, prostituci, žebrání, hráčství, sektám, sexu atd.) 

 zjednodušený styk s cizinou 

 vliv médií 

 větší nabídky zboží 

 

Kriminalizace – prohlášení určitého jednání (činů, skutků) zákonem za trestné. 

Důvodem bývá změna názoru na škodlivost určitého jednání pro společnost, nutnost 

trestat jednání výrazně překračující společenské normy, s cílem omezit jeho výskyt, 
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zabránit jeho rozšířeni. Obvykle souvisí s častým porušováním závažnosti určitých 

sociálních norem členy společnosti nebo se snížením tolerance společnosti 

k individuálním projevům chování či jednání členů společnosti. Nedílnou součástí 

kriminalizace je sankcionování kriminalizovaného jednání (pokud se jedná o trestně 

právní sankce, bývá označovaná jako penalizace). [NOVOTNÝ, ZAPLETAL, 2004] 

 

Dekriminalizace představuje opak kriminalizace. Jedná se o vynětí určitých druhů 

jednání ze souhrnu činů sankcionovaných trestním zákonem. V dekriminalizaci může 

vyústit i změna znaků vymezujících skutkovou podstatu trestného činu nebo osobu 

pachatele. Např. změny hranice škody způsobené vybranými druhy trestných činů 

(zvýšení) či hranice trestné odpovědnosti pachatelů (činy jinak trestné, provinění). Jako 

depenalizace je označováno vynětí určitých trestných činů ze souhrnu trestných činů 

postižitelných trestněprávními sankcemi, zejména nepodmíněným trestem odnětí 

svobody. Především se jedná o zmírnění sankcí co do druhu a výměry. [NOVOTNÝ, 

ZAPLETAL, 2004] 

 

Kriminalitou se zabývá věda zvaná kriminologie. Tato věda se dále zabývá nejen 

kriminalitou, ale zkoumá také její pachatele a oběti. Význam pojmu "kriminologie" je 

složen ze dvou slov, z latinského crimen (zločin) a řeckého logos (v tomto případě 

ve významu učení). Poprvé byl tento termín použit v roce 1879 francouzským 

antropologem Topinardem. Jako nezávislá disciplína se kriminologie začala rozvíjet 

ve druhé polovině 19. století v Itálii, ale její genezi předcházel celý sled prací 

vynikajících světových představitelů, kteří se otázkou zločinnosti zabývali. V dnešní 

době je kriminologie uznávána jako samostatně fungující odborná a pedagogická 

disciplína. Proces postupného rozvoje této oblasti postoupil tak, že v současnosti 

existuje celá řada výzkumných organizací, specializovaných učebnic a škol. Kriminologie 

patří k multilaterálním naukám. [ČERNÍKOVÁ, SEDLÁČEK, 2002] 

 

Kriminalita jako sociálně patologický úkaz provází lidstvo od nepaměti a současně 

s rozvojem a vývojem zločinnosti se mění i její projevy. Změny, které kriminalitu 

provázely, jsou časově velké – příkladem může být z doby před dvaceti lety trestné 
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příživnictví, prostituce, homosexualita a z dob ještě starších pak postihy potulky, 

nedodržení slibu manželského a mnoho dalších. 

 

Kriminalita má společenská a osobnostní hlediska, a proto čerpá kriminologie svoje 

znalosti z různých vědních oborů jako je například kriminalistika, sociologie, statistika, 

psychologie, trestní právo a mnoho jiných oborů. Zároveň je kriminologie empirickou 

vědou, protože prověřuje zločinnost jako věcný úkaz. Hlavním a nepřetržitým posláním 

kriminologie je zajišťování poznatků o kriminalitě a následných kontextech. Výsledky 

těchto šetření mají být podkladem hlavně pro zákonodárné orgány, justiční orgány 

a také slouží potřebám orgánů sociální kontroly. [ČERNÍKOVÁ, 2005] 

 

Kriminalita je jevem, který zhoršuje zdravý rozvoj společnosti, a je tedy pro společnost 

nezdravá a společensky škodlivá. Zločinnost poškozuje zásadní pravidla společnosti 

a lidskosti, působí společnosti i státu značné nemateriální a materiální škody, 

způsobuje obětem trestných činů škody nejen fyzické, ale hlavně psychické 

a společenské. Navozuje ve společnosti atmosféru obav, pochybností, nerozhodnosti 

a skepse. Kriminalita a její potlačování vede k posilování solidarity majority společnosti 

a k většímu respektu ke společenským normám. 

 

Občas se objevují názory, že kriminalita je nejen dysfunkční, ale též integrální, nutnou 

součástí společnosti, že její existence je normální. Tyto stránky kriminality jsou 

nedostatečně empiricky prozkoumány a nelze vyloučit, že kriminalita je plně 

dysfunkční teprve při překročení určité kritické hranice [ZAPLETAL, 2000].  

 

 2.2 Prevence kriminality 

 

„Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity 

vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující 

k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž 

cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať 

již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením 
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na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, 

situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou 

činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí 

dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy 

závislostí.“ [http://aplikace.mvcr.cz, 5] 

 

Prevence kriminality v kontextu s prací sociálního kurátora se zakládá na opětovném 

začlenění klientů s kriminální minulostí, jejíž hlavní cíl spočívá ve snaze udržet 

dosažených výsledků u těchto klientů a snaze o napravení jejich nefungujícího 

sociálního prostředí. 

 

 2.2.1 Struktura prevence kriminality 

 

 2.2.1.1 „Sociální prevence  

 

Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity 

zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou 

považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí 

sociální politiky. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky 

měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - 

objektů preventivního působení. 

 

 2.2.1.2 Situační prevence  

 

Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých 

místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické 

ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při 

omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však 

podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní 

vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především 
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občané a obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive 

Policie České republiky. Situační prevenci dále rozdělujeme na primární, sekundární 

a terciární. 

 

 Primární prevence zahrnuje výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové 

a poradenské aktivity (využití volného času, sportovní vyžití). 

 Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je 

zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti 

(dlouhodobá nezaměstnanost, alkoholismus). 

 Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob 

(rekvalifikace, poradenství). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky 

předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. 

 

 2.2.1.3 Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů  

 

Je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé 

kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná 

o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink 

v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou 

činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení 

na primární, sekundární i terciární úrovni.“ [http://aplikace.mvcr.cz, 5] 

 

 2.3 Historie a současnost v práci sociálního kurátora 

 

Jestliže se chceme zabývat prací sociálního kurátora, je nutno znát i její historii. Její 

vznik a členění nesahají tak hluboko do historie jako ostatní oddělení sociální práce. 

 

Sociální kurátoři vykonávají svoji práci v České republice přesně 42 let. Kurátoři své 

kulaté 40. narozeniny oslavili roku 2010 v Evropském roce boje proti chudobě 

a sociálnímu vyloučení. V roce 2010 se rozdělovala historie sociálních kurátorů na dvě 
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stejnoměrná vývojová období, která náležela do absolutně rozdílných politických 

režimů. Od jejich vzniku se rozrostla práce sociálních kurátorů po těchto letech 

v samostatné oddělení skýtající účelný funkční soubor služeb. Řadu sociálních kurátorů 

doplňují právníci, pracovní terapeuti, protidrogoví referenti a další.  

 

Profese sociálního kurátora úzce souvisí i s prevencí kriminality. Na mnoha pracovištích 

jsou tyto funkce sloučeny a sociální kurátor je vykonává souběžně. Původním posláním 

sociálních kurátorů bylo pracovat s lidmi po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

a napomáhat jim k jejich úspěšnému opětovnému začlenění do společnosti. I minulý 

totalitní režim uznal, že se jedná o natolik komplikovaný problém, že toho bez odborné 

pomoci a podpory nejsou tito lidé schopni (tady musím připomenout i ideologickou 

podstatu některých vězňů). Vliv sociálního kurátora měl opodstatnění především v péči 

o uvězněné a propuštěné pachatele trestné činnosti a vycházel ze zákona o výkonu 

trestu odnětí svobody č. 59/1965 Sb. a z ustanovení § 90 a § 91 zákona o sociálním 

zabezpečení č. 100/1988 Sb.  

 

V kontextu s ekonomicko-společenskými dynamickými změnami v naší společnosti 

za posledních 20 letech se náplň práce sociálních kurátorů přenesla na občany bez 

domova a k lidem v situaci krajního sociálního vyloučení. Klienty sociálních kurátorů 

jsou v současné době lidé na okraji společnosti: lidé bez domova, lidé, kteří odchází 

z výkonu trestu, lidé odpykávající trest odnětí svobody, lidé trpící různými závislostmi - 

na alkoholu, drogách, popřípadě lidé s jinou závislostí - gambleři a mladí dospělí 

propuštění po dosažení zletilosti z různých výchovných ústavů.  

 

Funkce sociálního kurátora spadá pod obecní úřady s rozšířenou působností. Všichni 

sociální kurátoři se řídí stejnými právními normami, které jsou shodně metodicky 

vedeni odbornými pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. 

Činnost sociálních kurátorů vymezuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Další 

podstatnou změnou po roce 1989 bylo, že vyhledání pomoci sociálního kurátora, 

po propuštění z výkonu trestu, se stalo z povinného dobrovolným. Vzhledem k tématu 

mojí práce se zaměřím pouze na práci sociálního kurátora s uvězněnými, podmínečně 

propuštěnými a podmíněně odsouzenými klienty. 
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Profese sociálního kurátora patří k nadmíru náročným povoláním jak po psychické 

stránce, tak v menší míře i po fyzické stránce. Sociální kurátor zastává zároveň funkci 

úřednickou (splnění předepsaných administrativních úkonů) a funkci terénního 

pracovníka (různá sociální šetření, návštěva klienta ve věznici). [http://projekty.osu.cz, 

3, 4] 

 

 2.4 Legislativa 

 

V rámci legislativy by měl sociální pracovník, který pracuje jako sociální kurátor, znát 

a vědět, kde a jakým způsobem se orientovat v příslušném zákoně, vyhlášce, nařízení. 

 

 Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 257/2000 Sb. ze dne 14. července o Probační a mediační službě, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna, Trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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 2.5  Cílová skupina 

 

 2.5.1 „Lidé, kteří se nacházejí ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí 

svobody 

 

 žádosti o propuštění z výkonu vazby  

 žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu 

 žádosti o návštěvu sociálního kurátora ve výkonu vazby a výkonu trestu 

za účelem pomoci řešení sociální situace mimo věznici (problémy s hrazením 

nájmu, jednání se zaměstnavatelem o ukončení pracovního poměru nebo 

s úřady práce o zachování registrace).  

 žádosti, které sociální kurátor tlumočí sociálním pracovníkům ve věznicích 

  žádosti prostřednictvím písemné korespondence o různé druhy sociální pomoci  

 když potřebují navázat kontakt s rodinou nebo známými  

 když žádají o zprostředkování kontaktu s obhájcem, policií, vyšetřovatelem, 

státním zástupcem, probačními úředníky, soudcem  

 když žádají o zprostředkování a spolupráci při jednání s budoucím 

zaměstnavatelem, ubytovatelem, státními a nestátními organizacemi a 

institucemi nebo církvemi  

 když žádají o přítomnost kurátora při jednání u soudu v jejich trestní věci, 

případně při jednání o podmíněné propuštění (kurátor může být povolán 

soudem jako svědek poskytující společenskou záruku nebo jako veřejnost 

poskytnout morální podporu)  

 když žádají o asistenční služby, zpětnou vazbu a podporu na místě  

 když žádají o zastupování v občansko právních věcech u soudu (bytové 

záležitosti, rozvod, apod.) 
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 2.5.2 Lidé po propuštění z výkonu trestu nebo výkonu vazby 

 

 pomoc při řešení nejaktuálnějších problémů, které nastaly v souvislosti 

s propuštěním z výkonu trestu/výkonu vazby.  

 řeší pro klienta náročné životní situace – bytovou situaci, zprostředkovává 

kontakty s úřadem práce a zaměstnavateli, spolupracuje při navazování vztahů 

s rodinou nebo příbuznými.  

 jedná s orgány obcí a zdravotnickými a ostatními institucemi, s nestátními 

organizacemi a církvemi, právnickými a psychologickými poradnami.  

 poskytuje klientovi psychickou podporu.  

 doprovází klienta, poskytuje mu asistenční služby, zpětnou vazbu a podporu 

na místě.  

 pomáhá vyjednávat. 

 

 2.5.3 Osoby, proti nimž je vedeno trestní řízení na svobodě 

 

 sociální kurátor poskytuje pomoc zejména zajišťováním kontaktů s orgány 

činnými v trestním řízení, s obhájci, s probačními úředníky.  

 spolupracuje se společenskými organizacemi, které mohou klientovi poskytnout 

případnou společenskou záruku.  

 v případě, kdy má klient fiktivní místo trvalého pobytu zprostředkovává převzetí 

pošty, především od soudu, úřadů vyšetřování apod.  

 snaží se o zachování kontaktů s širším sociálním okolím klienta.“ 

      [http://aplikace.mvcr.cz, 1] 

 

 2.5.4 Popis postupu při kontaktu s klientem 

 

1) Zmapování rodiny a rodinného systému – informace poskytnuté klientem 

2) Zmapování bydlení 
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3) Zajištění osobních dokladů a karty pojištěnce  

4) Zjištění zda je klient veden na Úřadu práce 

5) Zjištění zadluženosti u zdravotní pojišťovny 

6) Zjištění zadluženosti v bankovním i nebankovním sektoru 

7) Zajištění dávky v hmotné nouzi – jednorázová pomoc v maximální výši 1000,- Kč 

 

Těchto sedm bodů je pouze informativním a základním postupem, ale bylo by 

racionální a vhodné, kdyby se jimi řídil každý sociální kurátor. Ve své profesi používá 

sociální kurátor systemický a úkolově orientovaný přístup práce s klientem. Jako 

prioritní se musí v prvé řadě řešit ubytování, jinak by se klient mohl ocitnout v pozici 

bezdomovce a byl by navíc ohrožen krajním sociálním vyloučením. Sociální vyloučení 

(exkluze) je v dnešní době bráno jako nejvýznamnější faktor chudoby. Pokud se klient 

rozhodne pro pokračování v další spolupráci a chce svoji situaci aktivně řešit, sociální 

kurátor mu může pomoci obšírněji, do větší hloubky, se s danými problémy vypořádat.  

 

Jako příklad lze uvést snahu o domluvení a sepsání splátkového kalendáře u bank, 

na dlužném výživném nebo u exekučních úředníků, pomoc při hledání a nástupu 

do zaměstnání. Dále je možno těmto klientům nabídnout pomoc při vyřizování 

důchodů (starobního či invalidního), nasměrování na bezplatnou právní poradnu 

popřípadě poskytnou krizovou intervenci. Pro mnoho klientů je rozhodující motivační 

okolností naděje, že obdrží peněžitou dávku. I z tohoto důvodu se snaží zúčastňovat 

následných činností a aktivně se zapojit do procesu hledání nejvhodnějšího řešení. 

 

 2.6 Příspěvky, dávky a služby 

 

 2.6.1 Zákon č. 108/2006 Sb. 

 

Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám 

v nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím sociálních služeb 
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a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, 

výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb 

a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. [§ 1 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů] 

 

 2.6.2 Zákon č. 110/2006 Sb. 

 

Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen 

"příjem") fyzických osob (dále jen "osoba") k zajištění výživy a ostatních základních 

osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se 

považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 

na úrovni umožňující přežití. [§ 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu, ve znění pozdějších předpisů] 

 

 2.6.3 Zákon č. 111/2006 Sb. 

 

Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, 

která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek 

finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním 

vyloučením, jestliže zejména: 

 

a) je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu 

trestu odnětí svobody, nebo 

b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického 

zařízení poskytovatele zdravotních služeb, psychiatrické léčebny nebo 

léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo 

c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy 

nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo 

d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je 

osobou bez přístřeší, nebo 

e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. 
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Konkrétně se jedná o dávku Mimořádné okamžité pomoci. Dávku lze poskytnout až 

do maximální výše 1000 Kč. Tato dávka slouží k uhrazení nejnutnějších výdajů například 

na jídlo, ubytování, jízdné. [§ 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů] 

 

Sociální kurátor při své práci s klienty může zvolit z mnoha přístupů a metod sociální 

práce. K nejpoužívanějším metodám patří hlavně systemický a úkolově orientovaný 

přístup. 

 

„Systemický přístup 

 

Systém je skupina vzájemně na sebe působících prvků v průběhu času. Tento přístup 

má nejvhodnější použití ve chvíli, kdy klient sociálního kurátora dává přednost 

individuálnímu kontaktu, nebo u klienta, který je sám, popřípadě jsou narušené 

klientovi rodinné vztahy. Při aplikaci tohoto přístupu se jedná spíše o krátkodobou 

spolupráci. Sociální kurátor produkuje spolu s klientem systém postupných změn tak, 

aby si klient dokázal co nejdříve poradit sám a proveditelnost těchto změn byla plně 

v klientových silách.  

 

Úkolově orientovaný přístup 

 

Tento přístup by měl sociální kurátor zvolit, pokud dojde k některé z těchto situací: 

potíže s chováním klienta, nedostatečné zdroje informací. Dále také v případě, že má 

klient problémy s formálními organizacemi nebo pokud mu dělají potíže cíle a přístupy 

zvolené systemickým přístupem. Jedná se o to, že klient si sám pojmenuje a stanoví 

cíle, u kterých si myslí, že jsou nejdůležitější a které dokáže postupně splnit. Sociální 

kurátor spolu s klientem naplánují kdy, co a jak bude klient schopen vyřešit (například 

pan A. si naplánuje, že se dostaví v příštím týdnu do zdravotní pojišťovny k vyřízení 

registrace).“ [ÚLEHLA, 2005 ] 
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 2.6.4 PAROLE 

 

K dalším druhům pomoci těmto osobám je probační dohled pro podmíněně odsouzené 

nebo podmíněně propuštěné klienty - PAROLE. 

 

„Pracovní skupina PAROLE vznikla na základě společné iniciativy Ředitelství PMS ČR 

a Generálního ředitelstvím VS ČR. Cílem bylo řádné zajištění úkonů a povinností, 

stanovených zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě ČR, ve znění 

pozdějších předpisů, dále zákonem č. 140/1961 Sb., trestním zákonem, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších předpisů a současně spojených se zajišťováním podkladů pro rozhodnutí 

soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem. Probační a mediační služba 

tedy usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů 

spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný 

výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu 

komunity a prevenci kriminality.“ [https://www.pmscr.cz, 2] 

 

K hlavním cílům této služby patří podpora při opětovném začlenění těchto klientů 

do života ve společnosti bez následného porušování zákonů. Je kladen velký důraz 

na aspekt poradenství a péči. Tento dohled je prováděn pouze tam, kde je to 

po sociologické stránce možné a žádoucí. Důležitou podmínkou je ochota klienta 

ke spolupráci s Probační a mediační službou.  

 

Dalším, velmi důležitým aspektem je spolupráce a snaha o zapojení poškozeného v 

rámci nápravy vztahů ještě před soudním rozhodnutím a to nejen odbornou radou, ale 

především nabídkou mediace, jejímž hlavním cílem je nejenom hmotná náhrada škody 

a napravení vztahů, ale i získání morálního zadostiučinění. Veškeré úkony Probační a 

mediační služby se poskytují zdarma. 
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 2.7 Alternativní tresty 

 

Probační a mediační služba také zajišťuje výkon soudem uložených alternativních 

trestů. Název alternativní, v této souvislosti, znamená, že vytváří specifické možnosti 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Soudy v České republice přistupují 

k alternativním trestům pouze v případě, že se jedná o trestný čin, na který zákon 

stanoví trest odnětí svobody do pěti let a osoba pachatele není natolik narušená, aby 

její pobyt na svobodě byl pro ostatní členy společnosti nebezpečný.  

 

Alternativní tresty slouží k napravení spáchaného trestného činu a vychází z Trestního 

zákoníku. Jsou ekvivalentním řešením k zaplněným věznicím, kde je odsouzený odtržen 

od společnosti a u krátkodobých trestů odnětí svobody za méně závažné trestné činy 

lépe splní svůj výchovný účel. Alternativní trest nezbaví odsouzeného pachatele 

svobody, ale požaduje od něj zachovávání jistých hranic nebo dodržení daných 

povinností.  

 

Pachatel tak má velkou příležitost vrátit se vlastním přičiněním zpět do společnosti. 

Hlavním předpokladem úspěšného procesu je řádné poučení odsouzeného jak bude 

alternativní trest probíhat. K primárním a podstatným podmínkám pro výkon 

alternativních trestů patří následné vyhýbání se páchání další trestné činnosti. Jestliže 

klient spáchá v průběhu výkonu alternativního trestu nějakou další trestnou činnost, 

vystavuje se nebezpečí, že mu může být daný alternativní trest změněn na trest 

nepodmíněný.  

 

Během výkonu alternativního trestu se monitoruje, zda odsouzený skutečně a řádně 

plní podmínky a závazky vyplývající z uloženého trestu a zda žije v souladu se 

společností. Jestliže odsouzený v průběhu vykonávání alternativního trestu zachovává 

slušný a řádný život a splňuje v plném rozsahu uložený trest, může se po jeho skončení 

začlenit do společnosti bez záznamu v rejstříku trestů a hlavně bez narušených 

rodinných a sociálních vztahů. 
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 2.7.1 „Domácí vězení 

 

Domácí vězení je z pohledu novodobého českého státu novinkou, ukotvenou v novém 

trestním zákoníku. Jde o druhý nejpřísnější trest po trestu odnětí svobody. Jeho 

základním principem je omezení pohybu odsouzeného v určitých, soudem určených, 

hodinách (zpravidla od 20h do 05h) po dobu maximálně 2 let. V tento určený čas je 

odsouzený povinen zdržovat se v místě stanoveném soudem, zpravidla v místě svého 

trvalého bydliště. Tímto má dojít k určitému omezení a kontrole pachatele bez jeho 

vytržení ze sociálního prostředí.  

 

Kontrolu provádí namátkově pracovníci Probační a mediační služby ČR, kteří o průběhu 

informují soud. Pokud pracovníci zjistí nepřítomnost odsouzeného ve stanovený čas 

ve stanoveném obydlí a odsouzený nemá přijatelnou omluvu (např. náhlá zdravotní 

komplikace potvrzená lékařem), může soud uložit náhradní trest odnětí svobody až 

na jeden rok. 

 

 2.7.2 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody 

 

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody je dnes nejčastěji ukládaný trest. Týká 

se přečinů s maximální sazbou trestu odnětí svobody na tři roky a uděluje se 

za předpokladu, že není třeba výkonu trestu k nápravě pachatele. V případě, že soud 

uzná za vhodné pachatele zvýšeně sledovat a kontrolovat chování, může navíc stanovit 

dohled.  

 

Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let; může 

také uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby pachatel 

vedl řádný život. Zpravidla také pachateli uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, 

kterou trestným činem způsobil. 



 

25 

 

 2.7.3 Obecně prospěšné práce 

 

Trest obecně prospěšných prací umožňují pachateli méně závažné trestné činnosti 

odčinit své protispolečenské jednání prací k obecně prospěšným účelům. Trest obecně 

prospěšných prací je možno udělit v rozsahu 50 až 300 hodin. Tyto hodiny je 

odsouzený povinen odpracovat rok ode dne, kdy mu byl výkon trestu nařízen soudem. 

Na výkon trestu dohlíží pracovník Probační a mediační služby, který taktéž navrhuje 

odsouzenému možné umístění. 

 

 2.7.4  Propadnutí majetku 

 

Propadnutí majetku je nejpřísnější majetkový trest. Zpravidla bývá uložen, i za zvlášť 

závažné zločiny, jímž pachatel pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat 

majetkový prospěch, nicméně může být uložen samostatně v případě, že zákon uložení 

tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného trestného činu a k osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není 

třeba. Může postihnout veškerý majetek nebo jen část, kterou určí soud. Majetek 

připadá státu. Nesmí se však dotknout majetkových hodnot, které jsou nezbytné např. 

k uspokojení životních potřeb odsouzeného či jeho potomků. 

 

 2.7.5  Peněžitý trest 

 

Peněžitý trest může být uložen nejen jako samostatný trest, ale často bývá uložen i 

jako trest vedlejší. Jeho výměra je stanovena nově ve formě tzv. denních pokut, které 

vyjadřují závažnost trestného činu prostřednictvím počtu denních sazeb. To ovšem 

neznamená, že pachatel bude splácet řadu menších částek, je to způsob výpočtu 

celkové částky.  

 

Denní sazba může být stanovena v rozmezí 100 - 50 000 Kč. Počet denních sazeb je 

možno udělit v rozmezí 20 a 730. Maximální výměr tedy činní 36.5 mil. Kč. V případě, 
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že odsouzený nezaplatí, může mu soudem být uložen náhradní trest odnětí svobody až 

na 4 roky. 

 

 2.7.6  Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

 

Tento druh alternativního trestu bývá spíše ukládán souběžně k jinému trestu, 

nicméně je ho taktéž možno uložit samostatně. Slouží především k zneškodnění věci či 

jiné majetkové hodnoty, která by mohla sloužit pachateli k páchání trestné činnosti. 

Majetek propadá státu. 

 

 2.7.7  Zákaz činnosti 

 

Tento trest má za úkol zabránit v páchání trestné činnosti pachatelem, který k ní využil 

určité aktivity, vyžadující určitou morální či odbornou způsobilost (např. bankovní 

úředník). Je možné také tento trest udělit pachateli, které podobnou způsobilost 

nevlastnil. V takovém případě toto povolení po dobu trestu nebude moci získat. 

 

 2.7.8  Zákaz pobytu 

 

Tento trest je udělován pachateli z důvodu zamezení páchání další trestné činnosti. 

Není možné ho udělit na místo trvalého bydliště. Pokud dotyčný potřebuje navštívit 

v osobní záležitosti dané místo, musí předem upozornit policii, která mu může (ale 

i nemusí) udělit povolení. 

 

 2.7.9  Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

 

Tento trest je další novinkou v novém trestním zákoníku. Vznikl hlavně v souvislosti 

s problémovými fanoušky na fotbalových zápasech. Jeho podstatou je zákaz vstupu 

na určenou sportovní, kulturní či společenskou akci. V průběhu výkonu trestu 
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odsouzený navštěvuje Probační a mediační službu a případně se musí hlásit během 

konání akce na místním policejním středisku. 

 

 2.7.10  Vyhoštění 

 

Trest vyhoštění je udělován za účelem zabránění páchání trestní činnosti cizinci 

na území ČR. Jeho podstatou je přemístění dotyčného z území ČR na území státu, kde 

je občanem. Je udělován na 1 až 10 let, nebo na dobu neurčitou.“ [§40/2009, TZ] 
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 3 Praktická část 

 

 3.1 Cíle a metodika výzkumu 

 

Sběr dat byl proveden dotazníkovou metodou, během ledna a února 2012. Dotazovaní 

respondenti byli sociální kurátoři. Dotazníkové šetření bylo sestaveno ze 14 uzavřených 

otázek. 

 

 3.2 Výstup informací dotazníkové šetření 

 

Pro výzkum v praktické části absolventské práce jsem použila postup, který byl 

rozdělen do tří fází. Počáteční fází se stala tvorba dotazníků, ke kterým byla přiložena 

tabulka pro sběr potřebných údajů, jež byly zaslány a posléze konzultovány s vedoucí 

práce ThDr. et Mgr. L. Marešovou. 

 

Ve druhé fázi jsem v průběhu ledna a února 2012 oslovila emailem i osobně sociální 

kurátory s žádosti o vyplnění dotazníkového šetření. Osobně jsem navštívila 25 

sociálních kurátorů, elektronickou formou jsem oslovila 38 sociálních kurátorů. Celkový 

počet dotazníků byl 63 a vyplněných 41. Návratnost výzkumného šetření byla 65%. 

 

Konečnou fází výzkumu bylo zpracování zjištěných informací od účastníků a následné 

zjištění výsledného závěru hlavního cíle z dotazníkového šetření. Výsledky informací 

z dotazníků a tabulek byly zpracovány do tabulek a výsečových grafů s prostorovým 

efektem. 

 

Předloha nevyplněných dotazníků, které byly použity pro výzkumnou metodu 

v praktické části, je uvedena v příloze č. 1. 
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Graf č. 1: Pocit naplnění z práce 

 

[zdroj vlastní] 

 

Výstupem otázky č. 1 je, že 44 % oslovených respondentů uvedlo, že je jejich práce 

naplňuje. 

 

 

Graf č. 2: Aktivní spolupráce klienta 

 

[zdroj vlastní] 

 

Z grafu otázky č. 2 vyplývá, že spolupráce s klienty je na občasné bázi. 
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Graf č. 3: Opakovaný návrat klientů] 

 

[zdroj vlastní] 

 

Dnešní demokratická společnost jasně naznačuje uvolnění morálních aspektů 

a návratnost klientů, u grafu č. 3 ve vysoké míře to jasně potvrzuje. 

 

 

Graf č. 4:  Drogová závislost klientů 

 

[zdroj vlastní] 

 

Ačkoliv společnost předpokládá, že za kriminalitou stojí drogově závislí, graf č. 4 tento 

předsudek vyvrací. 
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Graf č. 5: Řešení problémů závislostmi 

 

[zdroj vlastní] 

 

Z následujícího grafu č. 5 vyplývá, že klienti sociálních kurátorů řeší své problémy 

častěji jinými závislostmi než je drogová závislost. 

 

 

Graf č. 6: Podpora rodiny 

 

[zdroj vlastní] 

 

Tento graf č. 6 vykazuje, že klienti ve většině případů nemají dobré rodinné zázemí. 
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Graf č. 7: Násilná trestná činnost 

 

[zdroj vlastní] 

 

Procentuelní zastoupení grafu č. 7 naznačuje, že u klientů sociálních kurátorů 

nepřevládá násilná trestná činnost. 

 

 

Graf č. 8: Přínos práce sociálního kurátora 

 

[zdroj vlastní] 

 

Na grafu č. 8 je jasně viditelné, že názory na přínos práce u klientů, ačkoliv jsou 

rozdílné, v procentech jsou vyvážené. 
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Graf č. 9: Pocit vyhoření 

 

[zdroj vlastní] 

 

Z otázky č. 9 můžeme konstatovat, že práce sociálního kurátora je pro většinu 

psychickou zátěží, přesto se s ní sociální kurátoři vyrovnávají dobře a pouze 

v některých případech se blíží k pocitu syndromu vyhoření. 

 

 

Graf č. 10: Vděčnost klientů 

 

[zdroj vlastní] 

 

Vděčnost klientů u otázky č. 10 je jednoznačně označována třetí variantou, což 

znamená, že neexistuje dostatečná zpětná vazba. 
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Graf č. 11: Snaha klientů o zařazení 

 

[zdroj vlastní] 

 

Občas a zřídka je nejčastější varianta odpovědi u grafu č. 11. Tyto odpovědi vyplývají 

z možností a snahy klientů sociálních kurátorů zařadit se do společnosti. 

 

 

Graf č. 12: Důležitost rodinného zázemí 

 

[zdroj vlastní] 

 

Jednoznačná odpověď na otázku č. 12 je důkazem, že rodinné zázemí pro návrat 

a sociální integraci hraje významnou roli v životě klienta. 
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Graf č. 13: Rodinná spolupráce 

 

[zdroj vlastní] 

 

Z předchozí otázky je patrno, že i další odpověď na otázku č. 13 je jednoznačná, a to, že 

rodina a vhodné zázemí je důležitým faktorem k adaptaci klienta. 

 

 

Graf č. 14: Odhad návratu klienta 

 

[zdroj vlastní] 

 

Závěrečný graf č. 14 vyjadřuje, že ačkoliv práce sociálních kurátorů směřuje k pomoci, 

ve většině případů je patrná recidiva. 
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 4 Diskuse 

 

Ve své absolventské práci jsem zpracovala téma Kriminalita a práce sociálního 

kurátora. S přihlédnutím k tomuto tématu jsem se zaměřila pouze na část práce 

sociálního kurátora, která souvisí s danou problematikou. Snažila jsem se posbírat co 

nejvíce zdrojů a pokud se jednalo o samotnou kriminalitu, mohu říci, že jsem s tím 

neměla žádný větší problém. V příslušných odděleních knihoven a knihkupectví se dalo 

nalézt dostatečné množství studijního materiálu. Co se týče dostupnosti zdrojů a 

odborných publikací vydaných k popsání profese sociálního kurátora, tam již nepatrný 

problém byl. Hlavní i dílčí cíl jsem splnila v teoretické části mojí práce. 

 

V teoretické části jsem se zaměřila na vymezení pojmu kriminality a prevence 

kriminality a zmapování práce sociálního kurátora. Dále jsem popsala historii této 

profese a klientelu sociálních kurátorů, sociální služby a dávky, kterými lze klientům 

pomoci.  Myslím si, že změna spolupráce mezi sociálním kurátorem a klientem, 

z povinné na dobrovolnou formu nebylo příliš vhodná. Někteří klienti tuto pomoc 

vůbec nevyhledají a pokračují i nadále v trestné činnosti. Ztotožňuji se s Doc. JUDr. 

Ivanou Zoubkovou, Csc. a PhDr. Marcelou Moulisovou a s jejich názorem, který uvádím 

na straně 9, na rozšíření kriminality. Lze říci, že kriminalita úzce souvisí se změnou 

tradiční role rodiny, postavení školy, tolerancí společnosti k prostituci, sexu, drogám, 

různým sektám.  Udivilo mě, že se mezi tyto jevy, které podněcují vznik kriminality, 

zařadila i větší nabídka zboží v obchodech, ale po přečtení několika dalších odborných 

publikací, jsem dospěla k názoru, že tento jev je zde zařazen právem. V důsledku této 

větší nabídky zboží totiž dochází ke zvýšenému počtu drobných krádeží a z toho 

vyplývá i navyšující se počet trestných činů. Při popisování postupu u prvního kontaktu 

s klientem jsem vycházela ze svých osobních poznatků a zkušeností, které jsem získala 

během absolvování praxe na pracovišti sociálního kurátora na Mělníku. 

 

V praktické části jsem vytvořila dotazník pro respondenty z řad sociálních kurátorů, 

který ukázal, že ve většině případů je tato profese pro své nositele posláním, nehledě 

na psychickou zátěž, která toto povolání provází. Pouze v jednou jediném případě 
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respondent odpověděl na otázku týkající se tohoto problému, že má pocit vyhoření 

vždy. Po srovnání údajů uvedených v dotazníkovém šetření se překvapivě ukázalo, že 

ačkoliv veřejnost spojuje kriminalitu s užíváním drog, opak je pravdou.  Ze získaných 

odpovědí je také patrné, že pro opětovné začlenění klientů do společnosti je jedním z 

hlavních a nejdůležitějších faktorů rodina, kde hledá klient oporu a zázemí. Pokud má 

klient dobré rodinné zázemí, opětovná možnost páchání trestné činnosti se radikálně 

snižuje. Otázkou však je, zda většina kriminálních přestupků nemá kořeny právě 

v nefunkčním rodinném prostředí. Předloha dotazníkového šetření je uvedena v příloze 

č. 1. 

 

V kazuistikách, které jsou uvedeny v přílohách 2. a 3., jsem popsala případy ze své 

praxe na pracovišti sociálního kurátora.  
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Závěr 

 

Hlavním cílem absolventské práce bylo zmapování práce sociálního kurátora 

v kontextu s kriminalitou. Dílčím cílem bylo popsání příspěvků, dávek a sociálních 

služeb, které sociální kurátor svým klientům nabízí. Oba tyto cíle byly koncipovány 

v teoretické části a myslím si, že se mi je podařilo zcela splnit.  

 

Kriminalita je veškeré páchání přestupků nebo trestných činů. Kriminalitou je nejvíce 

ohrožena dospívající mládež, protože období dospívání je pro jedince klíčové. V této 

fázi se formují hlavní rysy osobnosti a velmi silný vliv mají na jedince vrstevníci a vliv 

rodiny bývá umenšen. Sociální kurátor by měl být motivujícím a podporujícím prvkem 

pro své klienty. Troufám si tvrdit, že práce sociálního kurátora, je pro naši společnost 

velmi významným faktorem, který může vést ke  snížení kriminality. Díky kvalitním 

službám, které sociální kurátor nabízí, je zde možnost snížení recidivy a naopak 

umožnění opětovného začlenění do společnosti.  Při psaní absolventské práce jsem 

vycházela i ze své praxe na pracovišti sociálního kurátora. Dva případy, které mě 

nejvíce zaujaly, popisuji a uvádím v přílohách č. 2. a č. 3. 

 

Na doplnění jsem použila definice související s kriminalitou a prevencí kriminality a 

pracovní skupinou Parole, která patří do sociálních služeb a dohlíží na vykonávání 

alternativních trestů. Zajímavou novinkou v alternativních trestech je domácí vězení, 

které se jistě osvědčí v případech lehčího provinění. Domnívám se, že moje práce by 

mohla pomoci nejen lépe pochopit práci sociálního kurátora, ale také pomoci k získání 

většího přehledu jeho kompetencí souvisejících s případovou prací s klienty, ať již jsou 

ve výkonu vazby nebo odsouzeni k odnětí svobody či alternativním trestům.  
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Summary 

 

Criminality and work of a probation officer  

 

I chose the theme of the assignment because these problems are very interesting for 

me for a longer time. The topic of the assignment is focused on the scope of work of a 

probation officer – why this profession was established, work activities of a probation 

officer, his functions, what social benefits can a client ask for. My aim is to connect 

theoretical information with its practical usage from the view of a probation officer. I 

started with the definition of some basic terms and presentation of social probation 

work history from its very beginning to the present time.  

 

Another part of the assignment presents social services offered to clients of probation 

officers. In the practical part I analysed the target groups from the view of the 

development of those people who ask for advice of probation officers. I know that it is 

not easy to find sufficient pieces of information because this profession seems to be 

quite new. The work of probation officer is regulated by Act No. 108/2006 Coll. about 

Social Services, No. 110/2006 Coll. about Existence Minimum and Act No. 111/2006 

Coll. on Assistance in Material Need. I hope that the mentioned case histories and 

results of questionnaires fulfil the aims of the assignment successfully. 

 

I think that the change in cooperation between the probation officer and the 

client from the mandatory to voluntary form was not appropriate. Some clients do not 

seek this help at all and will continue with the crime. We can say that crime is closely 

related to the change of the traditional role of family, school status, tolerance of 

prostitution, sex, drugs, various sects.  

 

When contacting the client I used my personal knowledge and 

experience gained during practice at workplace of a probation officer in Mělnik. This 

profession is a mission, regardless of psychological its burden. Only in one case, a 

single respondent answered the question about the issue that he always has a feeling 
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of burnout syndrome. After comparing the data listed in the survey it was 

surprisingly shown that although the public associates drug use with crime, the 

opposite is true. From the received responses is also clear that for reintegration of 

clients into the society the family is one of the main and most important factors 

where the client may find support. If a client has a good family background, the 

possibility of re-offending is dramatically reduced. The question is whether a majority 

of criminal offenses is not rooted in a dysfunctional family environment. The 

draft survey is given in Annex 1. 

 

Keywords: 

Probation officer, criminality, jail, social services, alternative punishment  



 

41 

Bibliografie 

 

1. Doc. PhDr. ČERNÍKOVÁ, V. CSc. Sociální ochrana. 1. vydání Praha. Vydavatelství 

Policejní akademie České republiky, 2005. 163 s. ISBN 80-7251-207-2 

2. Doc. PhDr. ČERNÍKOVÁ, V. Csc., PhDr. SEDLÁČEK, V. Základy penelogie pro 

policisty. 1. vydání Praha. Vydavatelství Policejní akademie České republiky, 2002. 

148 s. ISBN 80-7251-104-1 

3. ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 1. vydání Plzeň. Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. 431 s. ISBN 80–86473–86-4  

4. ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. 1. vydání Plzeň. Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, s.r.o., 2006. 309 s. ISBN 80–86898–73-3  

5. PhDr. MAREŠOVÁ, A., Resortní statistiky – základní zdroj informací o kriminalitě v 

České republice. 1. vydání Praha. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 

149 s. ISBN 978-80-7338-110-3 

6. NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kolektiv. Kriminologie. 2. vydání Praha. ASPI, 2004. 

451 s. ISBN 80-7357-026-2. 

7. ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. 3. vydání Praha. Vydavatelství Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2005. 128 s. ISBN 80-86429-36-9 

8. ZAPLETAL, J. Prevence kriminality. Praha: Policejní akademie ČR, 2000. 102 s. ISBN 

80-7251-047-9.  

9. Doc. JUDr. ZOUBKOVÁ, I. CSc. PhDr. MOULISOVÁ, M. Kriminologie a prevence 

kriminality. 1. vydání Praha. Armex Publishing s. r. o., 2004. 146 s. ISBN 80-86795-

05-5 

 

Elektronické dokumenty 

 

1. Týdeník vlády České republiky č. 22. BACHMAN, O., PĚNKAVA, P, [online]. 2008. 

[cit. 2012-04-13]. Dostupný z WWW: 



 

42 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2001/0022/22tema.html> 

2. Parole. [online]. 2007. [cit. 2012-04-18]. Dostupný z WWW: 

<https://www.pmscr.cz/download/PAROLE_Soucinnost_VSCR_a_PMS_CR-

metodika_2007.pdf> 

3. Sborník studijních textů pro sociální kurátory. GOJOVÁ, A. [online]. [cit. 2012-03-

09]. Dostupný z WWW: 

<http://projekty.osu.cz/sockur/dok/publikace/metodicka_prirucka.pdf> 

4. Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory. GOJOVÁ, A., a spol. 

[online]. [cit. 2012-03-09]. Dostupný z WWW: 

<http://projekty.osu.cz/metakor/dok/prirucka_pro_metodiky.pdf> 

5. Prevence. [online]. [cit. 2012-02-02]. Dostupný z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/system/pojmy/1.1.html> 

 

Legislativa 

 

1. Česko. Zákon č. 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In Sbírka 

zákonů, Česká republika.  

2. Česko. Zákon č. 110 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 

3. Česko. Zákon č. 111 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 

4. Česko. Zákon č. 257 ze dne 14. března 2000 o Probační a mediační službě. In Sbírka 

zákonů, Česká republika.  

5. Česko. Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009, Trestní zákoník. In Sbírka zákonů, Česká 

republika. 



 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 

 

D O T A Z N Í K 

 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Monika Stachová a jsem studentkou IV. ročníku dálkového studia VOŠ MILLS, 

s. r. o. v Čelákovicích. 

Dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku, který je určený sociálním 

kurátorům a bude součástí mojí Absolventské práce na téma „Kriminalita a práce 

sociálního kurátora.  

Dotazník je anonymní, prosím, vyplňte dotazník tak, jak cítíte, že je správné. 

 

Děkuji Vám za Váš čas, který dotazníku věnujete. 

 

S pozdravem Monika Stachová 

 

 

1) Naplňuje Vás Vaše práce? 
 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 



 

 

2) Mají klienti zájem na společné aktivní spolupráci? 
 Vždy 

 Často 

 Občas 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

3) Vrací se k Vám (Vaši) klienti opakovaně? 
 Ano 

 Ne 

 

4) Je většina Vašich klientů drogově závislá? 
 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

5) Řeší většina Vašich klientů své problémy závislostmi? 
 Vždy 

 Často 

 Občas 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

6) Mají Vaši klienti dobré rodinné zázemí (podporu rodiny)? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

7) Převažuje u Vašich klientů násilná trestná činnost? 
 Ano 

 Ne 

 Nevím 



 

 

 

8) Cítíte u některých klientů, že je Vaše práce přínosem? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

9) Míváte někdy pocit vyhoření? 

 Vždy 

 Často 

 Občas 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

10) Jsou Vám klienti vděční? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

11) Snaží se klienti spolupracovat a postavit se na „vlastní nohy“? 

 Vždy 

 Často 

 Občas 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

12) Je pro klienta při návratu do společnosti rozhodující, zda na něj někdo čeká? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 



 

 

13) Pokud se klient vrací do dobrého rodinného zázemí, je spolupráce s ním lepší, 

kvalitnější? 

 Vždy 

 Často 

 Občas 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

14) Dá se předpovědět (odhadnout), zda se klient bude vracet opakovaně? 

 Ano 

 Ne 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

Kasuistika č. 1 

 

Jméno: Josef C. 

Narozena: 7. 9. 1983 

Bydliště: Sokolovská 425, Mělník 

PL Horní Beřkovice 

Telefon: Podivínská Irena, DiS. - veřejný opatrovník 

315 635 334  

 

Pan Josef je svobodný a bezdětný.  

Z rodinných příslušníků je s výše jmenovaným v kontaktu občas matka, sestra 

a babička. 

 

Rodina, ve které vyrůstal, byla řešena odborem sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu Mělník. Nad výchovou dětí byl dokonce stanoven soudní dohled, 

neboť rodiče dětí, zejména matka, výchovu zanedbávali. Po rozvodu rodičů byl Josef 

nejprve svěřen do péče matky, následně pro výchovné problémy byla jeho výchova 

svěřena otci. Otec jej nepřiměřeně trestal a jmenovaný se opětovně v době studií 

na středním odborném učilišti vrátil k matce. Jeho dětství jej velmi citově 

poznamenalo, což se projevilo i v následném osobnostním vývoji klienta. Z dlouhodobé 

spolupráce s klientem lze potvrdit, že vztah s matkou je velmi laxní a matka nikterak 

nepřispívá ke zlepšení stavu klienta po materiální i nemateriální stránce. V současnosti 

je klient zbaven svéprávnosti k úředním úkonům v plném rozsahu. 

 

V roce 2003, kdy byl klient již zletilý, žil v bytě sám a byt obýval neoprávněně, neboť 

po smrti praotce neměl platnou nájemní smlouvu. Klient v této době užíval omamné 

a psychotropní látky, což negativně ovlivňovalo soužití s ostatními nájemníky. 

Narušování veřejného pořádku jezdila do bytu řešit často i městská policie a Policie ČR. 

Sociální práce s klientem byla v této fázi zaměřena zejména na motivaci k dobrovolné 

léčbě závislosti na omamných a psychotropních látkách, dále k vyřízení osobních 



 

 

dokladů a zjištění dlužných pohledávek. Klienta se podařilo motivovat do té míry, že 

nastoupil na dobrovolnou léčbu do Psychiatrické léčebny Horní Beřkovice. V léčebně 

bylo lékařem zjištěno, že u klienta není problém pouze drogová závislost, ale jde 

i o problém poruchy osobnosti – hraniční porucha osobnosti. Po propuštění z této 

léčby se klient vrátil do bytu výše uvedeného a bylo mu pomoženo se sestavením 

splátkového kalendáře na dlužné nájemné, neboť po splacení dluhu si mohl požádat 

o nájem tohoto bytu. Klient zpočátku velmi dobře spolupracoval, avšak posléze začal 

opětovně zneužívat návykové látky a jeho zdravotní, zejména psychický stav se velmi 

rychle zhoršil. Klient začal odmítat jakoukoliv spolupráci a pomoc sociálního kurátora. 

Tato situace se změnila ode dne, kdy byt, kde dosud žil pan Josef vyhořel, a hasiči byt 

označili za neobyvatelný. Klient začal spolupracovat a znovu dobrovolně nastoupil 

léčbu v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Po návratu z léčebny bylo klientovi 

zajištěno bydlení na Azylovém domě města Mělníka, kde byl ubytován. Zde byl klient 

schopen normálně žít po dobu, kdy bral pravidelně léky. Po určité době léky přestal 

užívat a choval se tak, že ohrožoval svým chováním sebe a později i ostatní obyvatele 

azylového domu. Postupně se jeho stav zhoršil natolik, že nerozeznal denní a noční 

dobu, chodil pouze středem silnice, blokoval silniční dopravu, skákal před jedoucí auta 

a výrazně narušoval soužití s ostatními ubytovanými. 

 

V poslední fázi před hospitalizací odmítal spolupracovat na svém léčení a začal hovořit 

s fiktivními hlasy a osobami. Z tohoto důvodu byla sociálním kurátorem požádána 

ošetřující lékařka o vyšetření klienta a následně byl, za asistence Policie ČR, opět 

hospitalizován v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde je dodnes.  



 

 

Příloha č. 3 

 

Kasuistika č. 2 

 

Jméno: Petr K. 

Narozena: 06. 11. 1973 

Bydliště: Kokořínská 1611/ 51, Mělník 

PL Horní Beřkovice 

Telefon: Podivínská Irena, DiS. - veřejný opatrovník 

315 635 334  

 

Pan Petr K. je svobodný a bezdětný.  

Z rodinných příslušníků je výše jmenovaný v kontaktu s prarodiči. 

 

Výše jmenovaný Petr K. byl vychováván v Dětském domově v Lounech. Matka mu 

zemřela v roce 1988, otec o 10 let později. V rodině se vyskytoval alkoholismus 

a s velkou pravděpodobností také sociopatie. Klientův vývoj byl tímto do značné míry 

ovlivněn. Petr K. trpí trvalými duševními poruchami a to lehkou mentální retardací 

a dále se u něj vyskytuje hraniční porucha osobnosti smíšeného typu a závislost 

na alkoholu. 

 

Vyjma pobytu v DD Louny má klient za sebou pobyt i v jiných dětských ústavních 

zařízeních včetně diagnostického ústavu a to až do dospělosti. V dospělosti byl již 

několikrát trestán za drobné krádeže. Ve výkonu trestu odnětí svobody byl celkem 3x, 

ale vzhledem k jeho minulosti lze předpokládat, že náprava se míjí účinkem a jeho 

zdárné zařazení bude velmi těžké. 

 

Od 18-ti let opakovaně páchal trestnou činnost, hlavně drobné krádeže a různé 

výtržností, většinou v opilosti. Alkohol pije od nástupu na Střední odborné učiliště - 

učební obor zedník (cca od 15-ti let), je na něm závislí a pod jeho vlivem nad sebou 

ztrácí kontrolu. Prakticky všechny vydělané peníze propije, není s nimi schopen řádně 

hospodařit a krade, aby měl na další alkohol. Není schopen sám závislost na alkoholu 



 

 

zvládnout, trvalá a důsledná abstinence je pro něho nereálná. Klientova léčba je hodně 

znemožněna jeho diagnózou. Nařízenou ambulantní léčbu nedodržoval a opakovaně 

porušoval, a když mu byla soudně ustanovena ústavní léčba, neustále utíkal a opíjel se. 

Po neúspěšném pokusu o sebevraždu (chtěl se oběsit) je klient v Psychiatrické léčebně 

v Horních Beřkovicích na uzavřeném oddělení. Pokus o sebevraždu se obešel bez 

následků a klient nyní uvádí, že si dokáže uvědomit, že to byla hloupost. Je nyní 

v relativním pořádku. Již si umí představit, že se vrátí k normálnímu způsobu života. 

Chce se úspěšně začlenit do společnosti, najít si práci a bydlení. 

 

Po propuštění z léčebny musí navštívit sociálního kurátora a domluvit si ubytování 

na Azylovém domě, neboť zde je pobyt podmíněn kontrolou související s alkoholem, 

což pro něj bude motivující. 

 

V současnosti je klient zbaven svéprávnosti k úředním úkonům v majetkové oblasti. 

K tomuto opatření dospěl sociální kurátor pro jeho neschopnost hospodařit s penězi, 

a proto byl podán návrh na částečné zbavení způsobilosti. Sám klient s tímto 

opatřením souhlasí. Má omezený přístup k financím, nebude moci tolik pít a bude mít 

zabezpečeny finance na základní potřeby a bydlení.  

 


