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ANOTACE  

     V současné době je drogová problematika stále více aktuální. Tato 

bakalářská práce je proto zaměřena na zacházení s osobami se závislostí na 

nealkoholových drogách ve výkonu trestu odnětí svobody.  

     Práce je rozdělena na tři části. V první  části se zabývá resocializací a 

programy zacházení ve standardním oddělení výkonu trestu odnětí svobody a  

v obecné rovině také  specializovaným oddělením pro  odsouzené s poruchou 

osobnosti a chování  způsobenou užíváním psychotropních látek.  

     Druhá část je zaměřena především na programy zacházení ve 

specializovaném oddělení a na zacházení s odsouzenými zde, a to se všemi 

jeho odlišnostmi.  

     Ve třetí části porovnávám oba typy programu zacházení a v závěru 

hodnotím vliv specializovaného zacházení na drogově závislé odsouzené. 

   

 

 

 

ANOTATION   

     Problems concerning drug abuse have become more and more topical 

recently. This bachelor paper therefore focuses on the treatment of non-

alcoholic addicts serving their terms. 

     The work is divided into three sections. The first part deals with re-

socialization and treat programmes in standard department of execution of a 

punishment, and also with a special department for convicts with personality 

and behaviour disorders caused by drug use. 

     The second part focuses on treat programmes used in a specialized 

department and manipulation with the convicts with all its differences. 

     The last part compares both types of treat programmes and at the end it also 

evaluates the special treatment of drug addict convicts. 
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1. Úvod 
 

     Drogové závislosti se zejména v posledních desetiletích staly skutečnou 

hrozbou současné civilizace. Jednoznačný vývoj směrem ke stále útočnějším 

drogám ve spojení s klesající věkovou hranicí těch, kteří je zneužívají a jejich 

plošným šířením jsou základní premisy této hrozby. Dalším neméně závažným 

důsledkem je organizovaný zločin, který na výrobě a distribuci drog vydělává 

miliardy. 

     Další důvody jsou málo viditelné a plíživé. Jde o poškozování zdraví velkých 

skupin obyvatelstva, a to jak tělesného, tak duševního, včetně potomků 

toxikomanů. 

Zároveň jsou alkohol a drogy příčinami řady trestných činů. 

     Zacházení s osobami závislými na psychotropních látkách se v rámci 

civilního sektoru neustále vyvíjí a  tento fakt se  promítá i do penitenciárního 

zacházení a odsouzenými. Vězeňská služba České republiky (dále jen „VS“) 

jako speciální sociální služba, má eminentní zájem, aby při výkonu trestu odnětí 

svobody takovýchto osob docházelo k minimalizaci jejich závislosti. 

     Do věznic  přibývá  stále více odsouzených, kteří jsou drogově závislí a 

jejich trestná činnost je přímo spojena s jejich závislostí, ať už byla páchána 

pod vlivem psychotropních látek nebo za účelem obstarání finančních 

prostředků k jejím nákupu. V  českém vězeňství  rozhodně nejsou vězněné 

osoby při řešení problémů s drogami ponechány bez pomoci. Ve všech 

věznicích a vazebních věznicích byly zřízeny poradny drogové prevence  a také 

jsou zde postupně zřizována specializovaná oddělení pro výkon trestu 

odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním 

psychotropních látek.       

     Téma je mi profesně blízké, protože sám pracuji v oddělení výkonu trestu 

věznice Nové Sedlo, na kterou jsem se zaměřil. O aktuálnosti uvedeného 

procesu  jsem, vzhledem k společenské potřebě znovuzařazení odsouzených 

do občanského života, plně přesvědčen. 

        O tom, nač má být výkon trestu odnětí svobody zaměřen, o jeho funkci, 

účelu a souvisejících problémech, vyšlo mnoho publikací. Zejména oblast 

týkající se negativního vlivu uvěznění na jedince a psychologických aspektů 
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uvěznění je v odborné literatuře rozpracována dostatečně. Z autorů bych 

vyzvedl publikace  Jaroslava Hály, který se dlouhodobě věnuje optimalizaci 

zacházení  s vězněnými osobami. Potřebné informace  jsem také čerpal  

z časopisu České vězeňství a jeho příloh, z právních norem a interních 

předpisů Vězeňské služby České republiky a věznice Nové Sedlo.  

     Cílem této práce je porovnání výkonu trestu ve standardním a 

specializovaném oddělení a následně vliv specializovaného zacházení na další 

život drogově závislých odsouzených po výkonu trestu odnětí svobody.  

     Tato práce byla zpracována deskriptivní metodou jako přiblížení práce 

specialistů Vězeňské služby s odsouzenými, možností a metod jejich 

resocializace a  terapeuticko-výchovného  programu zacházení ve 

specializovaném oddělení Věznice Nové Sedlo. 
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 2. Možnosti resocializace odsouzených  
 

    Resocializaci   lze chápat jako překonávání negativního postoje 

ovlivňovaného jedince k souboru norem, které mu určují určité povinnosti a 

práva. Cílem tohoto působení je odstranění relativně trvalých negativních 

postojů ke společenskému očekávání, zvláště těch aspektů vztahu jedince k 

určitému společenskému prostředí, které jsou výsledkem jeho dosavadních 

sociálních zkušeností, tedy výsledkem průběhu a nedostatků dosavadního 

procesu socializace. [2] 

      Základní principy výkonu trestu jasně vymezují pravidla pro způsob 

zacházení s vězněnými osobami i  prevenci uplatňovanou v rámci procesu 

jejich  resocializace. Tato intervence je orientována zejména na posilování 

vztahů mezi nimi a členy jejich rodin, k jejich motivaci ke změně  postojů a 

hodnot, které jim z pravidla přinášejí jen samé problémy a značně jim komplikují 

návrat do společnosti.   

     Resocializace předpokládá, že osoby, s nimiž má být zacházeno, již prošly 

socializačním procesem, v jehož rámci se člověk učí normám, vytváří si 

hodnotový systém a názorovou orientaci v sociální interakci s životním stylem a 

chováním skupiny, k níž náleží.  Z uvedených důvodů je možné u mnoha 

odsouzených nalézt v procesu socializace do doby spáchání trestného činu a 

následného uvěznění řadu nedostatků. Tito jedinci se tedy musí až 

v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody učit sociálnímu chování, aby se 

dokázali efektivně orientovat v sociálních situacích, mezilidských vztazích a 

uměli si utvořit reálnou představu o smysluplnosti svého sociálního postavení. 

Současně se musí učit vyrovnávat se s rozpory mezi sociálními tlaky a osobním 

očekáváním, což  je důležitý předpoklad pro vytvoření způsobilosti k zajištění 

samostatné existence. [6]  

     Výkonem trestu odnětí svobody se sleduje ochrana společnosti před 

pachateli trestných činů, ale též výchova odsouzených k tomu, aby vedli řádný 

život.  Výchovně působit na odsouzené a připravovat je na návrat do civilního 

života, aby se stali plnohodnotnými členy společnosti a odstranili ze svého 

života páchání trestné činnosti, je hlavním cílem programu zacházení .  
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3.  Program zacházení ve standardním výkonu trestu 
o.s. 
 

     Programy zacházení jsou základním prostředkem resocializační činnosti 

uskutečňované v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Určení zaměstnanci 

věznice se snaží sestavit vždy takové programy zacházení a vytvářet  v rámci 

možností vhodné prostředí, které  pozitivně podporuje změnu systému hodnot a 

jednání odsouzených osob.  

     V České republice jsou programy zacházení upraveny zákonem č. 169/1999 

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti  č. 

345/1999 Sb.,  kterou  se vydává řád výkonu trestu (dále jen „ŘVTOS“) a 

metodickým listem č. 32/2005 ředitele odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS 

ČR. [16],[17] 

     Po přijetí do věznice  je každému odsouzenému sestaven  výchozí  

individuální program zacházení, jako základní forma cílevědomého a 

komplexního působení na odsouzeného věznice. Program zacházení se 

zpracovává na základě komplexní zprávy o  odsouzeném s ohledem na délku 

trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnosti. Komplexní zpráva je 

shrnutím výsledku pedagogického, psychologického, sociálního a  lékařského 

posouzení a jiných dostupných materiálů k osobě odsouzeného.  

     Speciální pedagog   se přitom zaměřuje na   relevantní poznatky 

z pozorování,  popis trestní minulosti (t.j. první trestný čin, věk jeho spáchání, 

spouštěcí mechanismy, motivace k trestnému činu apod.), dále na popis 

sociálních vazeb (vztahy s osobami s trestnou minulostí, vztahy s obětí 

trestného činu,  konflikty ve vztazích, chybějící sociální zázemí apod.), popis 

aktuálního životního stylu a jeho souvislost s trestným činem (nezájem o řádnou 

práci a pravidelné zaměstnání, identifikace s kriminální subkulturou, příklon k 

extremistickým skupinám, opakované násilné jednání,  záměrné vyhledávání 

rizikových míst apod.). 

     Psycholog  ve svém posouzení shrnuje relevantní poznatky z pozorování,  

významná anamnestická data a jejich souvislosti s trestním činem, popis 

osobnosti orientovaný na intelektové schopnosti, emoční stabilitu, volní 

vlastnosti, sociálně-psychologické dovednosti, hodnotovou  orientaci, motivační 
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činitele chování aj. - jejich souvislost s trestným činem, analýza  postoje 

k trestnému činu, přijetí viny. Stanoví vhodný přístup pracovníků VS  k 

odsouzenému a uvede doporučení k programu zacházení, včetně, dispozic k 

pracovnímu zařazení a  umístění, eventuální upozornění na nebezpečnost 

jednání odsouzeného,  doporučení k programu zacházení. Dle možnosti přitom 

vychází především z odborného znaleckého posudku, (byl-li zpracován) a 

dalších poznatků z vyšetření. 

     Sociální pracovník  ve svém posouzení uvádí relevantní poznatky 

z pozorování, způsobilost k právním úkonům, případné vyjádření orgánů 

sociálního zabezpečení, popis aktuální sociální situace (rod. stav, rodinné 

zázemí, ostatní sociální zázemí, nezaopatřené děti a jejich současné zajištění, 

finanční zajištění, stav pohledávek), kontakty s orgány státní správy 

(koordinátorem péče o osoby společensky nepřizpůsobené, orgány sociálně-

právní ochrany dětí apod.), popis zajištění situace po  výkonu trestu odnětí 

svobody (ubytování, zaměstnání), potřeba vykonání sociálních úkonů (zajištění 

dokladů, důchodu, informace k absolvování povinné školní docházky u 

mladistvých apod.). 

     Lékař, na základě zdravotní klasifikace a  omezení (obojí je  stanoveno  již 

ve věznicích určených pro příjem odsouzených do výkonu trestu) a na základě 

lékařské prohlídky odsouzeného, nařizuje pravidelné užívání léků  případně  

dietní stravování. Dále uvádí pracovní omezení, uložené ochranné léčení, vztah 

a  zkušenosti s návykovými látkami. 

     Uvedení odborní zaměstnanci  v závěru své  zprávy zhodnocují rizika a 

potřeby; doporučení (k programu zacházení, potřebě speciálního zacházení, 

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

Samotný program zacházení, na základě výše uvedených podkladů,  sestavuje 

speciální pedagog.  

     Při zpracování komplexní zprávy  negativně působí překračovaná ubytovací  

kapacita věznice, která má vliv i na délku pobytu odsouzeného v nástupním 

oddělení. Časový prostor pro zpracování jednotlivých diagnostických šetření a 

komplexní zprávy tak často neodpovídá potřebám zpracovatelů, což může vést 

k chybnému posouzení odsouzeného.  

     Odsouzení mají tendenci přizpůsobovat své chování konkrétní situaci, a to 

buď zvýšeným nebo sníženým sebevědomím. V prvním případě má snahu 
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ukázat se v lepším světle, zdůraznit své pozitivní vlastnosti a zakrýt negativa. 

Opačným jevem je přílišné zdůrazňování všeho negativního, sklon 

k nekritickému připisování si různých vad, tendence představit se 

v nepravdivém a přehnaně špatném světle, což v časové tísni nemusí vždy 

odborní zaměstnanci postihnou nebo odhalit. [3] 

     Zpracovatel programu zacházení tj. speciální pedagog poté vychází 

z informací, které nemají odpovídající hodnotu a tak může docházet i ke snížení 

účinnosti programu zacházení, který obsahuje konkrétně formulovaný cíl 

působení na odsouzeného a metody zacházení s odsouzeným, které směřují k 

dosažení cíle.  

     Uvádím zde několik možných alternativ cílů, které ve své podstatě odráží  

cíle, ve věznici odsouzeným stanovované: 

� uvědomit si odpovědnost za svou trestnou činnost, osvojit si pozitivní 

sociální normy, uvědomit  si negativně hodnocené povahové vlastnosti a 

formy interpersonálního chování a vést k jejich uvědomělé kontrole, 

� naučit se kontrolovat a potlačovat spontánní potřeby a uspokojovat je 

sociálně adekvátním způsobem, 

� naučit se lidské solidaritě a schopnosti zvládat konflikty, 

� získat motivaci k sebevzdělávání, pracovní výkonnosti a hledání 

adekvátního uplatnění ve světě práce, 

� individuální i skupinovou psychoterapií a poradenstvím eliminovat negativní 

rysy osobnosti, návyky, sklony a postoje. [8] 

      

     Cíl programu zacházení vyplývá z jeho jednotlivých segmentů, tvoří jejich 

nadstavbu a při vyhodnocování plnění programu zacházení je samostatně 

hodnocen. Obecné cíle programu zacházení, mají-li být splnitelné musí 

obsahovat konkrétní oblast, ve které je požadováno zlepšení a která k dosažení 

cíle směřuje. Cíl může být doplněn i několika krátkodobými, v časovém 

horizontu omezenými dílčími cíli, které jsou pro odsouzeného silným 

motivujícím prvkem. Jedná se např. o postup v rámci vnitřní diferenciace, 

přeřazení do věznice mírnějšího typu, přerušení výkonu trestu aj. 

     Souhlas s programem zacházení stvrdí odsouzený svým podpisem, čímž se 

pro něj stává závazným. Pokud pro odsouzeného připadá do úvahy  více 

variant programu zacházení, je mu umožňován výběr. Alternativy jsou voleny 
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tak, aby ve svém důsledku byly rovnocenné a jejich kombinace umožňují 

sestavit individuální programy  zacházení.  

     Pokud si odsouzený nezvolí některou z navržených alternativ programu 

zacházení, je povinen se zúčastnit alespoň minimálního programu stanoveného 

vnitřním řádem věznice. Základem tohoto minimálního programu jsou pracovní 

aktivity odpovídající  zdravotnímu stavu odsouzeného.  Cílem přímého a 

řízeného působení na odsouzené pachatele trestné činnosti je snaha o 

dosažení pozitivní změny nežádoucího (asociálního, antisociálního) chování, 

vytvoření smyslu pro odpovědnost, vytvoření a posilování morálních a etických 

návyku a postojů, včetně vztahu k práci. Programy zacházení  představují 

plánovanou činnost, kritéria hodnocení a možnosti zpětné informovanosti v 

rámci získaných výsledků.  

     Plnění cíle programu zacházení  odsouzeného se vyhodnocuje dle 

příslušného typu věznice a intervaly jsou stanoveny v  ŘVTOS. [17]  

     Měsíčně  se  vyhodnocuje  ve věznicích pro mladistvé, jednou za tři měsíce  

ve věznici s ostrahou a každých šest měsíců ve věznicích se zvýšenou 

ostrahou.  Ve věznicích s dohledem a s dozorem se hodnotí pravidelně  jednou 

za dva měsíce. Hodnocení úspěšnosti plnění programu zacházení projednává 

s odsouzeným zpravidla vychovatel u svěřeného výchovného kolektivu. Při 

vyhodnocení může být program zacházení speciálním pedagogem aktualizován 

v souladu s vývojem osobnosti jedince a změnami v jeho chování a jednání, 

přičemž na každé  aktualizaci se odsouzený podílí.  

     Pro přehled odsouzených, ale pochopitelně i  personálu jsou ve věznici  

zpracovávány týdenní plány realizace jednotlivých  činností (netýkají se 

zaměstnávání odsouzených) tj. vzdělávacích aktivit, speciálně výchovných a 

zájmových aktivit. Rozpisy obsahují jméno vedoucího aktivity, datum, čas a 

místo, kde bude aktivita probíhat a jsou odsouzeným běžně dostupné. 

     Komplex programu zacházení tvoří : 

• Pracovní aktivity , jejichž smyslem je vést odsouzené k získání vhodných 

pracovních návyků a dovedností. 

• Vzdělávací aktivity , které umožňují odsouzeným dokončit základní školní 

vzdělání, vyučit se či zaučit se v některém z oborů, absolvovat rekvalifikační 

kurz, ale i studium na střední škole. 
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• Speciální výchovné aktivity , které jsou zaměřené jednak na osvojování si 

sociálních dovedností, ale také na pomoc při řešení problémů převážně 

sociálních či psychických. 

• Zájmové aktivity , jež jsou určeny na rozvoj kulturních, sportovních, 

jazykových a rukodělných zájmů. 

• Oblast utvá ření vnějších vztah ů představuje snaha o udržení vztahů a co 

nejčastějších kontaktů se životem na svobodě, s rodinou, přáteli, pracovními 

či společenskými institucemi a církvemi.  

     Ačkoliv je oblast programů zacházení legislativně upravena, v každé věznici 

si vytváří daní zaměstnanci vlastní individuální nabídku alternativ dílčích 

programů zacházení s odsouzenými  ve všech následně uváděných oblastech. 

Přičemž pestrost a různorodost nabídky je podmíněna několika aspekty: 

personálními možnostmi věznice,  kvalifikací a odbornými znalostmi 

zaměstnanců, kteří zajišťují vedení programů, zájmem personálu podílet se na 

vedení aktivit programů zacházení, zájmem odsouzených o nabízené 

alternativy. 

 
3.1. Pracovní  aktivity   
 
     Pracovními aktivitami programu zacházení se rozumí zaměstnávání 

odsouzených, práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice a 

pracovní terapie. [17]       

     Odsouzený má povinnost pracovat, jestliže charakter a druh práce nebo 

činností, kterou mu věznice může  poskytnout, odpovídají jeho zdravotnímu 

stavu, bezpečnostním hlediskům, pracovním schopnostem a dovednostem. 

Rovněž se přihlíží k jeho osobním poměrům, k sociální situaci jeho rodiny a též 

k případnému rozhodnutí o výživném na nezletilé děti. O zařazení odsouzených 

na jednotlivá pracovní místa rozhoduje ve věznici příslušná odborná komise. 

[16],[18]   

     Povinnost pracovat se  nevztahuje pouze na odsouzeného: 

• staršího 65 let, 

• plně invalidního, 

• jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení,  

• dočasně práce neschopného, 
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• pokud z povahy překážky vyplývá, že je jeho pracovní povinnost vyloučena. 

[17] 

     Nezanedbatelný je také ekonomický význam práce. Z  pracovní odměny  

odsouzeného se hradí celá řada položek: náklady spojené s výkonem trestu 

nebo předchozí vazby, výživné a případné další pohledávky. Pracovní odměna 

je  odsouzenému rozdělena  na tzv. úložné (je  odsouzenému k dispozici po 

propuštění z výkonu trestu, na hrazení cesty do místa bydliště a první dny po 

propuštění) a kapesné, ze kterého  může podporovat rodinu a použít je 

k nákupu potravin a věcí  osobní potřeby. V souvislosti s uplatňováním 

kázeňské pravomoci,  příslušnými zaměstnanci oddělení výkonu trestu, může 

také být  vyplácené kapesné zvyšováno (při udělení kázeňské odměny) nebo 

snižováno (při uložení kázeňského trestu).  

     Odsouzení jsou zaměstnáváni především v  prostoru věznice, kde  pracují   

v dřevovýrobě , při balení drogistického a potravinářského zboží. Dalšími 

pracovišti v rámci tzv. vnitřní režie jsou zámečnická dílna, autodílna, výstrojní 

sklady, kuchyně pro zaměstnance a odsouzené.  

     Další  možností zaměstnávání odsouzených  jsou tzv.  nestřežená 

pracoviště a  volný pohyb mimo věznici při plnění pracovních úkolů.  Odsouzení 

jsou také zaměstnáváni u různých soukromých  firem a společností např. při   

zavádění  a česání chmele, česání ovoce, rekultivačních pracích, sběru 

brambor a pěstování žampionů. To, že se věznici nepodaří vždy uspokojit 

požadavky zaměstnavatelů, je ovlivňováno řadou činitelů. Při schvalování 

zařazení odsouzeného do nestřeženého pracoviště a povolování volného 

pohybu mimo věznici se totiž přihlíží  k jeho  chování a projevům ve výkonu 

trestu, komplexní zprávě, plnění programu zacházení,  sociálnímu zázemí, 

k charakteru spáchané trestné činnosti a  dalším dostupným informacím. Návrh 

na zařazení do nestřeženého pracoviště nebo povolení volného pohybu mimo 

věznici předkládá zpravidla vychovatel, jemuž je odsouzený svěřen do péče.  

K návrhu se nejprve vyjadřuje odborná komise a podle jejího závěru rozhoduje 

ředitel věznice. Při dodržení všech uvedených aspektů  tak  velká část návrhů  

nebývá schválena. 

     V současné době pracuje ve Věznici Nové Sedlo  zhruba 40 % pracovně 

zařaditelných odsouzených.  Příčiny tohoto stavu lze spatřovat např. ve 

skutečnostech, že podnikatelské subjekty  nejsou motivovány k prohloubení 
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zájmu o zaměstnávání odsouzených (formou daňových výhod) a  jsou  povinné 

refundovat služební příjmy zaměstnanců Vězeňské služby podílejících se na 

zajišťování dozoru nad odsouzenými.  

     Povinnost pracovat se však  nevztahuje na práci u jiného subjektu, jehož 

zřizovatelem nebo většinovým vlastníkem není stát. V těchto případech musí 

dát odsouzený s pracovním zařazením písemný  souhlas, který i po pracovním 

zařazení může odvolat a toto odvolání nemůže být  hodnoceno jako odmítnutí 

práce. Jinou formou vyhýbání se práci jsou  případy, kdy odsouzení  často 

neodůvodněně navštěvují lékaře (omluvená absence) nebo úmyslně odvádějí 

nekvalitní práci (předstírají nezručnost) a zaměstnavatel tudíž nemá o jejich 

zaměstnávání zájem.  

     V zaměstnávání odsouzených  se rovněž   projevují vlivy trhu. Partneři 

častěji mění sortiment i popřípadě  v návaznosti na zájem trhu mění množství 

zadávané práce, což má přímý vliv na počet zařazených odsouzených.  Stále 

zřetelněji se ukazuje, že v procesu zaměstnávání bude nutné zohlednit 

specifické podmínky vězeňství. Znamenalo by to  nevystavovat práci vězňů 

(alespoň ne vždy a všude) ostrému testování trhem. Vývoj směřuje nutně 

k tomu, aby ve věznicích byly vyráběny vhodné výrobky a poskytovány užitečné 

služby pro stát, tj. na bázi státních zakázek ( pro resort obrany, vnitra, 

spravedlnosti, školství a zdravotnictví). Což není v Evropě nic neobvyklého. [5]                                          

     Tuto kapitolu uzavírám konstatováním, že naprosté většině odsouzených se 

bohužel nepodaří  před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody dopředu si 

zajistit zaměstnání. Ti, kteří si udrželi svoji původní pracovní pozici a původního 

zaměstnavatele, případně ti, kteří si sami nebo prostřednictvím třetí osoby 

v průběhu výkonu trestu sjednali nové zaměstnání, představují  výraznou 

menšinu.  

 

3.2. Vzdělávací  aktivity 
           

     Odsouzeným, kteří pro to mají předpoklady, musí být v průběhu výkonu 

trestu umožňováno získat vzdělání na základní nebo i střední škole, anebo se 

zúčastnit dalších forem vzdělání, které jim umožní získat a zvyšovat svoji 

pracovní kvalifikaci.[16] 
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     Velmi častým problémem delikventů v jejich předchozím životě na svobodě 

je jejich neúplné nebo nedostatečně rozšířené vzdělání. Pokud ho získají, mají 

po propuštění z výkonu trestu větší možnosti v zapojení do společenského 

života, ale účast na vzdělání by v nich měla podporovat i takové postoje, 

dovednosti a určité sebevědomí, které by jim měly usnadnit zařadit se znovu a 

lépe do společnosti. 

     Klasický model převýchovy byl vždy založen na direktivním vedení a 

neustálou vnější kontrolou podpořenou systémem odměn a trestů. Tento model 

sice do značné míry eliminoval vytváření problému směrem k chodu věznice, 

ale už  nevedl odsouzené ke schopnosti vést po propuštění z výkonu trestu 

samostatný život, protože propuštění odsouzení už neměli důvod chovat se 

účelově. Z tohoto důvodu je třeba v rámci programů zacházení motivovat 

k tomu, aby na sobě dobrovolně pracovali s tím, že smysluplně strávený čas ve 

vězení, jim bude ku prospěchu po skončení trestu. Ideálním směrem tohoto 

působení je vzdělávání. [13]    

      

 

     Vysoký status připisují vzdělání ve vězeňských zařízeních Evropská 

vězeňská pravidla, která požadují: 

• všem vězněným osobám poskytovat možnost  uspokojovat nabídkou 

alespoň některé jejich individuální potřeby a zájmy, 

• vzdělávací programy sestavovat tak, aby u vězňů  rozvíjely morální 

vlastnosti, kultivovaly chování a zvyšovaly jejich sebeúctu, 

• vzdělávání by mělo požívat  tentýž status jako pracovní činnost , 

• při vzdělávání zohledňovat specifika mladých vězňů, 

• připravovat zvláštní doučovací programy  pro vězně se specifickými 

problémy, například pro ty, kteří  jsou negramotní nebo neumějí počítat, 

• integrovat vzdělávání v rámci vězeňství do veřejného výchovně 

vzdělávacího systému a poskytovat možnost vzdělávání v institucích mimo 

věznici. [18] 

      

     Jak se uvedené požadavky daří (ve věznici a vězeňství obecně) plnit 

vypovídá následující část této práce. V rámci všeobecného vzdělávání  pod 
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vedením odborných pracovníků oddělení výkonu trestu  probíhá výuka  českého 

jazyka pro odsouzené s nedokončeným základním vzděláním a výuka českého 

jazyka pro  absolventy zvláštních škol a analfabety. Zde je nutno podotknout, že 

se většinou jedná o   sekundární formu analfabetismu tzn. odsouzený se kdysi  

číst a psát naučil, ale z nedostatku podnětů  či  životem v uzavřeném kolektivu, 

kde nepotřeboval číst a psát, tuto schopnost ztratil. Dalšími vzdělávacími 

aktivitami v nabídce věznice  jsou např.  kurz společenského chování, kurz 

psaní na stroji,  dopravní výchova a  kurz právního minima. Již několik let 

zajišťují určení zaměstnanci věznice, v součinnosti se Středním odborným 

učilištěm  Svazu českomoravských spotřebních družstev v Žatci, teoretický 

záuční kurz v oboru číšník pro nekvalifikované odsouzené.  Pro potřeby 

vzdělávání odsouzených má věznice k dispozici čtyři učebny, vybavené 

potřebnými pomůckami, a to didaktickými i audiovizuálními. 

     Pokud odsouzený projeví zájem,  může být pro doplnění vzdělání k získání 

nebo rozšíření kvalifikace,  přemístěn do jiné věznici, která zajišťuje  vzdělávání 

odsouzených. Musí ovšem, mimo jiné, splňovat kritérium určité délky trestu, 

odpovídající příslušnému kurzu či učebnímu oboru.  

     Střední odborné učiliště a odborné učiliště Vězeňské služby České republiky 

bylo v roce 1996  zařazeno do sítě škol, předškolních zařízení a  školských 

zařízení České republiky. Toto zařazení učiliště  do  sítě škol zakládá oprávnění 

vydávat celostátně platná vysvědčení a výuční listy, ze kterých není patrné,  že 

byly získány ve výkonu trestu odnětí svobody. 

     Střední odborné učiliště sdružuje následující  typy škol: 

• Střední odborné u čilišt ě, kde se vyučují obory pro úspěšné absolventy 

základních škol. 

• Učilišt ě, kde se v učebním oboru vzdělávají žáci, kteří základní školu 

ukončili v  nižším než 9. ročníku nebo 9. ročník nedokončili úspěšně. 

• Odborné u čilišt ě, kde se v učebních oborech s upravenými učebními 

osnovami vzdělávají absolventi zvláštních škol. 

     Odloučená pracoviště školy se nacházejí ve Věznicích Pardubice, Plzeň-

Bory, Rýnovice, Valdice a Všehrdy. V těchto věznicích si mohou odsouzení 

doplnit základní vzdělání a  absolvovat  např. učební obor elektrotechnická 

výroba, dělník v elektronice, zámečnické práce, malíř-natěrač, obráběč kovů, 

stavební výroba atd.[14]    
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3.3. Speciáln ě výchovné aktivity 
         

     Speciálně výchovnými aktivitami programu zacházení  jsou individuální a 

skupinová speciální pedagogická, psychologická a sociálněpsychologická 

působení.[17] 

     Mezi  speciálně výchovné aktivity  programu zacházení, které  jsou  ve 

věznici nejvíce akcentované patří  sociálně právní poradenství. V souladu 

s náplní své pracovní činnosti jej poskytují  odsouzeným sociální pracovnice.  

     Sociálně právní poradenství  v podmínkách věznice je orientováno zejména  

na metodickou a odbornou  pomoc  odsouzeným  řešit  jejich  sociální  

problémy (zaměstnání,  ubytování), zajistit  kontakty s  obecními úřady,  úřadem  

práce,  azylovým   domem,  společenskými  organizacemi,   církvemi  atd. 

Poradenství  je dále  zaměřeno na   zajištění   platných   osobních   dokladů   a  

nácvik  právních  dovedností. Dále směřuje k sociální pomoci při řešení 

problémových sociálních situací vzniklých pobytem ve  výkonu trestu a ke 

spolupráci se sociálními kurátory, kteří odsouzené  navštěvují a snaží se např. 

o znovunavázání přerušeného styku s rodinou, případně pomáhají s bytovou 

otázkou.          

     V péči o společensky nepřizpůsobivé občany, v uváděných souvislostech 

myšleno odsouzené, je sociální práce nedílnou součástí resocializačního 

procesu. [9] 

     Tato práce má ve vězeňství značný psychohygienický efekt. Vždyť obtížné 

psychosociální situace, do kterých se lidé v  mimovězeňském prostředí 

dostávají, se právě v podmínkách výkonu trestu často vyhrocují a včasná 

kvalifikovaná intervence je nezbytná. [5]  

     Speciálně výchovnou aktivitou  úzce související se sociální prací je duchovní 

a charitativní péče - obnovená v českých věznicích počínaje  rokem 1994. 

V tomto roce Vězeňská služba České republiky podepsala dohodu o 

poskytování duchovenské péče s předsedou biskupské konfederace České 

republiky a předsedou Ekumenické rady církví v České republice.  Duchovní 

registrovaných církví založili občanské sdružení Vězeňská duchovenská péče, 

do něhož jsou přijímáni kvalifikovaní duchovní (i laici), kteří se souhlasem 

vedení své církve a ředitele věznice navštěvují odsouzené. V rámci 
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Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky vznikl nový referát 

Vězeňská duchovenská služba a v  červnu 1998 bylo zřízeno 11 míst pro 

profesionální duchovní, kteří  nastoupili do pracovního poměru ve Vězeňské 

službě.   

     Náboženskou výchovu můžeme považovat za tradiční součást metod 

zacházení s vězni. Vedle obrovské tradice má i zkušenosti z jednání 

s odsouzenými.  Ve věznicích ji mohou vykonávat zástupci všech církví a 

náboženských společností registrovaných v  České republice. [1] 

     Ve Věznici Nové Sedlo sice není zřízeno systemizované místo na funkci 

kaplana, pravidelně sem však dochází kazatel Bratrské jednoty Baptistů a farář 

Římskokatolické církve. Jejich činnost spočívá v naplňování účelu výkonu trestu 

poskytováním duchovní služby pro zájemce z řad  věřících odsouzených  na 

základě jejich přání a zvyklostí, a to zejména při konání bohoslužeb. Duchovní 

dále  odsouzeným zajišťují náboženskou literaturu, podílejí se na uplatňování 

speciálních výchovných a zájmových aktivit programu zacházení a provádí 

přednášky a besedy zejména s etickou tematikou. 

     Duchovní  také nabízí  kontakt  i nevěřícím, humanisticky orientovaným 

jedincům. Přičemž těmto je nabízena  možnost jiné životní cesty,  nalezení 

smyslu života a  získání vyšších hodnot, což v širším rámci přináší i naději na 

překonání hrozící recidivy trestné činnosti.  Vyrovnat se s trestnou činností a 

otázkou viny, jejího přijetí odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody a 

promítnutí tohoto očistného aktu především do další práce na sobě samém. [5]  

     Dalšími speciálně výchovnými aktivitami, realizovanými pouze ve 

Specializovaném oddělení (rozpracováno v kapitole 4.) pro výkon trestu 

odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním 

psychotropních látek, jsou  např. relaxační techniky, arteterapie, jóga, 

skupinová případně individuální psychoterapie  apod. (K redukci těchto  aktivit 

pro další skupiny odsouzených došlo na základě pokynu Ředitele odboru 

výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR. Uvedené aktivity  mohou  vést  zaměstnanci 

s odborným terapeutickým vzděláním doplněným o ucelený sebezkušenostní 

výcvik  v rozsahu nejméně 200 hodin.)        
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3.4. Volno časové a zájmové aktivity 
       

     Zájmovými aktivitami programů zacházení se rozumí nejrůznější formy 

individuální a skupinové zájmové činnosti, které rozvíjejí v souladu s účelem 

trestu schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti odsouzených. [17]  

     Smyslem volnočasových a zájmových aktivit realizovaných ve věznici je 

naučit odsouzené trávit volný čas ( i mimopracovní čas) aktivně a smysluplně, 

což po propuštění z výkonu trestu  může podstatně změnit jejich patologický 

životní styl. Dalším cílem je vyplnit čas odsouzených aktivní, smysluplnou 

činností zaměřenou na rozvoj osobnosti, udržení fyzické a psychické kondice a 

vytvoření kulturních návyků a potřeb. [8]   

     Zacházení s odsouzenými během jejich volného času má sledovat zejména 

tyto cíle: 

• přispět k bezporuchovému výkonu trestu odnětí svobody, 

• zajistit regeneraci sil odsouzených vynakládaných při pracovní činnosti a 

odčerpání přebytečné energie u nezaměstnaných, a to smysluplnou 

náhradní pracovní činností, sportovní nebo jinou činností, 

• pobavit odsouzené a tím účinně působit proti nepříjemné skutečnosti 

zbavení člověka svobody, 

• překonat spotřebitelské návyky trávení volného času, vytvořit a posílit 

hodnotnější, kulturnější potřeby a návyky směřující k postupné změně 

životního stylu. [5] 

     Zájmové  aktivity jsou zaměřeny na regeneraci a obnovu fyzických a 

psychických sil. Spočívají v zapojení odsouzených do kroužků např.: Svět a 

příroda, Vývoj světové kopané a hokeje,  Historie světových válek, Zeměpisu, 

Myslivosti a Rybářského. Dále pak  ve sledování televize a  hraní 

společenských her. Kulturní programy bývají často prvním kulturním zážitkem 

odsouzeného v dosavadním životě. Proto se velkému zájmu těší i příležitostná 

vystoupení hudebního kroužku, který svou činností rovněž obohacuje nabídku 

věznice v této oblasti.  V zájmových aktivitách mají své nenahraditelné místo 

také kroužek rukodělných prací a výtvarný. Mimo uvedených aktivit se 

odsouzení  ve velké míře věnují četbě, a  to především publikací z bohatě 

zásobené vězeňské  knihovny, ve které je k dispozici  téměř sedm tisíc svazků. 
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Četba patří ve věznici k těm zájmovým činnostem,  u níž  odsouzení často tráví 

svůj volný čas. Mezi odsouzenými také není nijak ojedinělým jevem vlastní 

literární tvorba a tito odsouzení pravidelně přispívají  do vězeňského měsíčníku 

„Nový svět“.         

     Zájmová činnost plní funkci výchovnou a vzdělávací. Působí na rozvoj celé 

osobnosti, působí motivačně a socializačně, podporuje seberealizaci. Jako 

součást volného času plní i úkoly psychohygienické a může být i prostředkem 

relaxace. [10]    

 

3.5.  Oblast utvá ření vnějších vztah ů  
         
     Jako jedinou z  aktivit programu zacházení tuto  oblast ŘVTOS  blíže 

nespecifikuje. Obecně se  jedná se o  činnosti zaměřené na podporu, udržení a 

prohloubení (v některých případech navázání či znovunavázání) vazeb se 

sociálním zázemím a na co nejčastější kontakt  odsouzeného se životem mimo 

věznici. Přitom jsou preferovány  vazby sociálně pozitivní např. k rodině a  

přátelům. Odsouzeným je ze zákona umožňována neomezená korespondence 

a v odůvodněných případech mohou ke kontaktu použít i telefon. Jako 

motivační prvek k naplňování účelu výkonu trestu je také využívána kázeňská 

odměna, která spočívá ve zvýšení doby trvání návštěvy během jednoho 

kalendářního měsíce až na 5 hodin.  

     Odsouzeným, kteří si odpovědně plní své povinnosti, může být také  

povoleno  opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou. Toto 

opuštění věznice se uskutečňuje především v termínu řádných návštěv 1x 

měsíčně nebo nad rámec termínů řádných návštěv -  formou odměny. Při 

samotné  realizaci je  důsledně  respektována pedagogická zásada 

„stupňování“ tzn., že  první takové opuštění věznice nepřekračuje dobu tří 

hodin. Podmínkou je, že si odsouzeného vyzvedne některý z členů rodiny či jiná 

blízká osoba (případně duchovní). Odsouzenému také může být formou 

kázeňské odměny povoleno přerušení výkonu trestu a to až na 20 dnů během 

kalendářního roku. Podmínkou je úspěšné plnění programu zacházení 

odsouzeným, jeho osobnostní předpoklady a charakter trestné činnosti. 

Z naléhavých rodinných důvodů např. nemoc či úmrtí v rodině může být  

odsouzenému povoleno přerušení výkonu trestu až na dobu 10 dnů během 
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kalendářního roku. Návrh na povolení opustit věznici nebo  přerušení trestu 

odnětí svobody předkládá zpravidla vychovatel, jemuž je odsouzený svěřen do 

péče. O povolení opustit věznici i přerušení trestu rozhoduje podle návrhu 

odborné komise ředitel věznice. Při svém rozhodování přitom  bere v úvahu i  

předběžně vyžádané stanovisko  sociálního kurátora a Policie České republiky 

z místa trvalého bydliště odsouzeného. [16], [17] 
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4. Možnosti resocializace ve specializovaném odd ělení 
 
     Sociálně hodnotné prožívání volného času je  problémem mnohých 

odsouzených. Příčinou tohoto faktu  je ve své  podstatě  nedostatek motivace 

k aktivnímu, pozitivnímu a sociálně koncipovanému životnímu stylu a trávení 

volného času a rovněž absencí potřebných znalostí a dovedností. Většina  

odsouzených  totiž před nástupem do výkonu trestu trávila svůj volný čas 

konzumací alkoholu, drog a nudou.  Pasivní trávení volného času jako 

významný faktor páchání trestné činnosti  potvrzuje  řada výzkumů. [12]  

     Specializované oddělení  slouží pro diferencovaný výkon trestu odnětí 

svobody u odsouzených mužů (toxikomanů), zařazených k výkonu trestu odnětí 

svobody do věznice s dozorem. Kapacita oddělení, které je rozděleno do tří 

ubytoven, je 60 ubytovacích míst. 

     Specializované oddělení je určeno pro odsouzené, kteří užívali drogu a nyní 

jsou motivováni k dobrovolné abstinenci. Odsouzení jsou do jeho jednotlivých 

ubytoven   zařazováni na základě vlastní dobrovolné žádosti,    kde svým 

podpisem stvrzují, že se zavazují k respektování pravidel oddělení a souhlasí 

se zápisem  do Registru uživatelů drog – žadatelů o léčbu. Žádost 

odsouzeného o umístění do specializovaného oddělení posuzuje příslušná 

komise, jejímiž členy jsou zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu, 

psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, vedoucí lékař a vychovatel 

odsouzeného. Předsedou komise je vedoucí oddělení výkonu trestu. Umístění 

odsouzeného do specializovaného oddělení je realizováno pouze na základě 

doporučení psychologa či psychiatra. [17]  

     Do specializovaného oddělení se nezařadí odsouzení, u něhož komise 

shledala trestněprávní, zdravotní, osobnostní či jiné kontraindikace pobytu. V 

oddělení odsouzení plní terapeuticko-výchovný program zacházení a účastní se 

komunit, které je ovlivňují. 
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5. Terapeuticko-výchovný program zacházení ve 
specializovaném odd ělení 
 

     Odsouzení ze  specializovaného oddělení se zúčastňují řízených aktivit 

terapeuticko-výchovného programu.  

     Aktivity stanovené v povinné části programu zacházení jsou trvalé a jsou 

rušeny pouze výjimečně z vážných důvodů rozhodnutím vedoucího oddělení 

výkonu trestu. Naplňování cíle a obsahu programu zacházení se hodnotí 

pravidelně vždy jednou za dva měsíce. Hodnocení úspěšnosti plnění tohoto 

programu projedná s odsouzeným vychovatel. Poté může odsouzený požádat 

speciálního pedagoga o aktualizaci programu zacházení (rozšíření či redukci). 

V případě potřeby se program zacházení  aktualizuje v souladu s individuálním 

vývojem osobnosti odsouzeného, změnami v jeho chování, jednání a v souladu 

se zásadou zvyšování požadavků na kvalitu a rozsah zapojení. Při každé 

aktualizaci  se účastní odsouzení.   

     Odsouzení hodnotí plnění terapeuticko-výchovného programu v rámci 

společných setkání (tzv. volných tribunách). To posiluje motivační volní úsilí 

odsouzených a vede je k řešení vlastních problémů.  

     Aktivity jsou rozepsány v týdenních plánech, ze kterých je zřetelné, kdy a 

kde aktivita probíhá a kdo  ji vede. Týdenní plány mají odsouzení k dispozici  

seznamováni zveřejněním na informační tabuli v každé ubytovně. [příloha č.1] 

     Každý odsouzený se účastní terapeuticko-výchovného programu  

v minimálním rozsahu 21 hodin strukturovaných aktivit týdně (skupinová 

psychoterapie, skupinové poradenství, komunitní setkání, pracovní terapie 

apod.), rozdělených alespoň do 5 pracovních dnů.  

 

Základní terapeutický program zacházení  

- Komunitní setkání (denně). Odsouzení předkládají k řešení vzniklé 

problémy, upozorňují na nedostatky u jednotlivých členů komunity. Hodnotí 

průběh předcházejícího dne. 

- Volná tribuna se koná v každé ubytovně 1x týdně. Na volné tribuně probíhá 

bodování a vyhodnocení jednotlivých členů komunity za celý uplynulý týden. 

- Psychoterapeutická skupina , terapeutický  blok  1 x týdně. 
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- Interakční výcvik – výcvik v sociálních dovednostech - 1x týdně. 

- Skupina setkání  – 1x týdně, trénink v mezilidských vztazích, poskytování 

zpětné vazby, čtení elaborátů. 

- Relaxace (1x týdně). 

- Fyzicky zátěžový program (2x v týdnu) – tělocvična. 

- Jóga (1x týdně).  

- Osobní deník (1x za týden odsouzení předkládají garantům ke kontrole) – 

odsouzený v něm sděluje své pocity, poznatky, změny v myšlení, které 

nedokáží vyjádřit v terapeutických skupinách.  

- Pracovní terapie (5x v týdnu) – práce na pozemcích a ve skleníku, práce pro 

potřebu oddělení a věznice, práce se dřevem v dílně specializovaného 

oddělení formou výukového programu.  

- Výchovně vzdělávací aktivity - dle nabídky. 

Tento  základní program zacházení je pro odsouzeného povinný a probíhá dle 

časového  rozvrhu dne a plánu aktivit  specializovaného oddělení. 

 

5.1. Pracovní aktivity 
 

     Práce byla v minulosti v různých systémech zacházení s odsouzenými 

považována za základní a naprosto nezastupitelný pozitivní faktor a tak tomu je 

i  v současné době. Smysluplná, dobře organizovaná práce se podílí na rozvoji 

pracovních návyků a s tím související vlastnosti osobnosti. Práce uspořádaná a  

vykonávaná v podmínkách totožných s „civilním“ standardem, a  to včetně 

odměňování,  utváří v žádoucím směru vztah odsouzeného k práci vůbec i 

k práci jako prostředku k uspokojování svých potřeb  a zájmů. [5]       

     Na rozdíl od dřívějších dob však již práce není pojímána jako represivní 

opatření stírající její smysluplnost  uplatňované dříve mocenskými orgány, ale je 

jí přisuzován pozitivně výchovný význam a je nedílnou součástí plnění 

programu zacházení. Usiluje o resocializaci odsouzeného a jeho zpětného 

společenského začlenění, a to především cestou získání kvalifikace, zvýšením 

osobní úrovně vědomostí, pracovní odbornosti či potřebných základních 

pracovních návyků, dovedností či zručností. Jde o stěžejní předpoklad možnosti 

kvalitnějšího uplatnění na trhu po ukončení výkonu trestu odnětí svobody. 
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     S ohledem na skutečnost, že ve specializovaném oddělení probíhá 

terapeuticko výchovný program, nejsou odsouzení z tohoto oddělení zařazování 

do práce, ale zúčastňují se pracovní terapie. 

     U drogově závislých odsouzených jsou obecně jako vstupy zajišťovány tyto 

skutečnosti:  

• převážná většina má pouze základní vzdělání a to statisticky 80%, tudíž je 

bez vyučení v oboru nebo nemá dokončenou střední školu, 

• až na zlomek z nich, nikdo nikdy nepracoval; pokud pracoval tak krátkodobě 

v různých zaměstnání bez řádného uzavření pracovního poměru, 

• organizmus drogově závislých je vlivem používání psychotropních látek 

výrazně oslaben, nejsou schopni snášet vyšší a dlouhodobější fyzickou 

zátěž. 

     Z uvedených důvodů je cílem pracovní terapie zejména utvářet u drogově 

závislých odsouzených vztah k fyzické práci v podmínkách věznice, 

seznamovat je s pracovními dovednostmi a návyky a posilovat dlouhodobější 

fyzickou zátěží jejich oslabený organismus.  

     Terapie prostřednictvím činnosti, přispívá zásadním způsobem ke snižování 

jejich případné agresivity, k celkovému zklidnění a harmonizaci  

psychosomatických funkcí a psychosociální adjustaci. Možnost seberealizace 

v rámci pracovní terapie pomáhá odsouzeným snižovat úzkost a překonávat 

pesimismus, depresivní nálady a  existenční obavy. [4] 

     Pracovní terapie je v rámci specializovaného oddělení prováděna ve dvou 

rovinách i když do ní lze zařadit i další činnosti. V zimním období je zaměřena 

na činnosti v celkem dobře stroji a nářadím vybavené truhlářské dílně. Dále 

v dílně keramické nebo rukodělné, kde je pracovní činnost specifikována spíše 

jako výtvarná, ale lze jí zařadit i do pracovních aktivit. V období jara do podzimu 

jsou pracovní aktivity zaměřeny na pěstební práci v zahradě. Tato činnost je 

fyzicky náročnější, zejména v jarním a podzimním období při vysazování a 

sklízení výpěstků.  

     Významnou roli při pracovní terapii sehrává motivační prvek. Produkty, jako 

např. dřevěné hračky, didaktické pomůcky, látkové míče, masky aj., které jsou 

vyráběny v rukodělných dílnách mají účelové využití a to ve prospěch dětí. 

Věznice je daruje školám, školkám i organizacím, které mají v péči děti 

s různými vadami. Pozitivní reakce a poděkování  dětí kladně působí na 
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odsouzené. Pocit z dobře odvedené práce a následný zájem se dále 

zdokonalovat je dalším významným motivačním prvkem.  

     Činnost při zahradnických pracích odsouzené fyzicky zatěžuje, ale také 

rozvíjí jejich dovednosti. Nedílnou motivací je i to, že vypěstované produkty si 

odsouzení, v rámci aktivity nazvané „Zdravý životní styl“ , mohou využít 

částečně pro svojí potřebu.  

 
 
5.2. Zájmové – sportovní aktivity  
        

     Sportovní aktivity jsou realizovány ve sportovních zařízeních věznice.  

Věznice má  pro tyto činnosti k dispozici  místnost pro kondiční cvičení, 

házenkářské hřiště a hřiště pro nohejbal a odbíjenou.  K velmi oblíbeným akcím 

mezi odsouzenými patří turnaje, které probíhají  mezi  různými výchovnými 

kolektivy  a  sportovní olympiády, obzvláště  mohou-li  změřit své síly  i  se 

zaměstnanci  Vězeňské služby.  

     Uvedené kolektivní sporty jsou vhodnou příležitostí k přirozenému učení se 

společenským pravidlům a normám. Navíc podřízení se předem stanoveným 

pravidlům nevnímají  odsouzení jako manipulativní a může tak dojít k   přenosu  

jednání v duchu fair play i do jiných oblastí mezilidských vztahů. [5]       

     Sportovní aktivity  vedou odsouzené k sebekázni, k  všeobecné pohybové 

kultuře a  mají příznivý vliv na psychiku. Pomáhají také řešit některé 

z bezprostředních problémů ve výkonu trestu  např. redukovat vnitřní tenzi a  

formovat ty složky osobnosti, které jsou v přímém vztahu k cíli zacházení – 

sebeovládání a společensky tolerovanému projevení agrese apod. [8]     

         

5.3. Terapeutické aktivity 
 

Psychoterapeutické skupiny 

     Obecným cílem psychoterapie je bez ohledu na teoretické koncepce 

jednotlivých směrů obnova zdraví klienta (odsouzeného). Za cíl se považují 

oboustranně žádoucí změny v chování, myšlení a prožívání, včetně změn 

osobnostních charakteristik (schéma č. 1).    

     Skupinová psychoterapie se zabývá individuem ve skupině, individuem v 

rámci skupiny a také skupinou samou. Pro psychoterapeutické cíle je malá 
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sociální skupina minimálním systémem, nezbytným ke studiu jednotlivce. Cílem 

skupinové psychoterapie je řešit případná napětí v rámci dvou perspektiv – 

perspektivy Já a perspektivy My v koexistenci světa personálního se světem 

sociálním.[11]  

 

Psychoterapeutická změna osobnosti  

                           schéma č. 

1 

 

                                                                  
     Účinné faktory ve skupinové psychoterapii 

     Za léčebné faktory skupinové terapie se považuje členství ve skupině, 

emocionální podporu, pomoc druhým - altruismus, sebeexploraci a 

sebeprojevení, odreagování, zpětnou vazbu, konfrontaci, náhled a  korektivní 

emocionální zkušenost, zkoušení a nácvik nového chování, získání nových 

informací a sociálních dovedností.  

Za základní skupinové terapeutické faktory se považují :  

� náhled (klient se učí nové věci, získává vhled do motivace a podstaty 

problémů)  

� interpersonální učení (tvorby nových – adaptivních vzorců chování ) 

� akceptace (pocit spolupatřičnosti ke skupině, podpora a uznání) 

pr
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� sebeodkrývání ( sdílení intimních prožitků se skupinou) 

� katarze (emocionální odreagovávání „zde a nyní“) 

� vedení (informace a rady ze strana terapeuta a členů skupiny) 

� univerzalita (vědomí skutečnosti, že členové skupiny mají podobné 

problémy ) 

� altruismus (pomoc ostatním členům skupiny) 

� modelové učení (pozitivní zkušenosti učením s využitím nápodoby 

identifikace) 

� vytváření atmosféry naděje. [7] 

  

Terapie s pomocí jógy   

     Jóga se v základních rysech prezentuje jako disciplína seberealizace, jako 

metoda pro dokončení vývoje člověka a přivedení jej k jeho skutečnému bytí, do 

jeho samého středu. Je to víceméně preventivní, přirozená a korektivní metoda. 

Účinná dnes, stejně jako před tisíci lety, kdy vznikla. Jóga předpokládá, že 

člověk zůstává velmi bdělý s vyrovnaným vědomím si reality, tedy s vědomím 

okamžiku tady a teď, a žije tedy velmi intenzivně v každém okamžiku, místě či 

situaci, a to bez ulpívání a v klidu. Jóga je spíš osobním růstem a vývojem. Je 

akceptováním vlastního těla až do konečného bodu, který každý z nás máme a 

kde se potkáme se svými omezeními, a ze kterého můžeme pokračovat dál, 

kde můžeme své tělo vychutnávat, sdílet a poznávat. [20] 

     V terapeutickém  programu pomocí cvičení jógy jsou  zařazeny lekce, ve 

kterých jsou vybrané  jógové aspekty zaměřené na zvýšení koncentrace, 

sebekázně a kázně jako takové.    

     Spolu se zdravotní osvětou se odsouzení postupně seznamují s tělesnými 

orgány, s jejich funkcí a příčinami  jejich případného selhání. Praktickým 

cvičením odsouzení získávají poznatek, jak v případě poškození vnitřních i 

pohybových orgánů mohou svůj zdravotní stav stabilizovat nebo se určitých 

potíží zbavit.   

     Praktická cvičení jsou postupně zaměřena na činnost srdce, plic, ledvin, 

jater, zažívacího a vylučovacího ústrojí a také zrak. Při těchto cvičení se 

aktivuje pohybové ústrojí, což vyžaduje určitou fyzickou námahu a vzhledem ke 

špatné kondici drogově závislých odsouzených je toto cvičení pro některé 

odsouzené velmi náročné. Ke zvládnutí tohoto cvičení je potřeba pěstovat vůli, 
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koncentraci a sebekázeň. Postupné zvládnutí těchto aspektů u jednotlivců se 

příznivě projevuje i v celém kolektivu.  

     Ve specializovaném oddělení Věznice Nové Sedlo probíhá terapie pomocí 

jógy dvakrát v  týdnu pod vedením externího lektora. Zúčastňují se jí odsouzení 

ze dvou ubytoven. Dle lektora je velmi znát, jak dlouho se odsouzení dané 

terapie zúčastňují, protože při  dlouhodobějším cvičení je u odsouzených patrný 

značný pokrok v ovládání jejich těla a  mají větší sebekázeň. 

 

 

Interak ční výcvik – psychologický výcvik  

     Cílem tohoto výcviku je změna hodnotového systému, uvědomění si svého 

„JÁ“ ve společnosti a dále nácvik chování a jednání v zátěžových životních 

situacích. Člověk je vždy otevřený možnostem, zkušenostem, žije ve vztazích a 

vztahy samotnými. Dokáže se svobodně rozhodovat, každý člověk má 

vrozenou tendenci osobnostně růst, vyvíjet se, zrát a dosahovat vyšší kvality. 

Člověk pociťuje povinnost naplnit svou individualitu, to znamená stát se tím, 

kým se může a vlastně má stát. Jeho životním úkolem je dosahování svých 

pozitivních možností. Tento přirozený cíl je naplňován učením, zejména pak 

učením sociálním. Sociální učení probíhá prostřednictvím interakce mezi lidmi, 

tedy v terapeutické komunitě mezi členy skupiny. Učí se fungovat v různých 

sociálních rolích. Prostřednictvím zpětné vazby získává náhled na své chování. 

Učí se činit rozhodnutí a přijímat z nich plynoucí důsledky. [15]  
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6. Úspěšnost specializovaného zacházení  
 

Oblast psychické stabilizace  

     Komplexní terapeutický program byl na specializovaném oddělení zaveden v 

září 2007. Jeho přijetí ze strany odsouzených bylo zpočátku charakteristické 

jistou formálností, nedostatečnou soudržností komunity, s nedostatečným 

využitím skupinové dynamiky, do jisté míry i s nedostatečným motivačně volním 

úsilím pracovat v terapeutických programech. Uvedené potíže ve velké míře 

plynuly ze strachu z nového, neznámého, také i nedůvěry v tento program 

v podmínkách výkonu trestu. Nyní po 8 měsících terapeutické práce je již patrný 

posun k efektivnější spolupráci. Odsouzení upřednostňují tematické skupiny 

před interakčními. Poukázat lze na rozdílný přístup k činnostem u odsouzených, 

kteří jsou ve specializovaném oddělení krátce a kteří mají zkušenost 

s komunitním terapeutickým programem. Tito odsouzení o poznání pracují 

efektivněji oproti ostatním odsouzeným. Celkově lze konstatovat jisté zlepšení, 

nicméně je nutno stále hledat zdroje jejich zájmu a motivace pracovat v dané 

oblasti. [19] 

 

Oblast sociální stabilizace  

     Do výkonu trestu přicházejí odsouzení s různým stupněm sociálních návyků 

z civilního života. Zásady dodržování základních hygienických pravidel, pravidel 

společenského chování i orientace  v právech i povinnostech  v civilním životě 

jsou zakotveny v pravidelném denním režimu odsouzených a jejich dodržování 

je pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Kolektivní působení zde sehrává 

velmi významnou pozitivní úlohu, neboť odsouzení s nižšími hygienickými 

návyky i společenským chováním  jsou kolektivem vedeni k jejich dodržování 

tak,  aby se do kolektivu začlenili a obstáli v něm. Pozitivní změna chování i 

jednání je patrná u většiny odsouzených, kteří pobyt ve specializovaném 

oddělení absolvovali.  

     Změny v chování i jednání mají rovněž pozitivní vliv na upevňování 

rodinných vazeb, kdy i rodinným příslušníkům je patrná změna a tím i naděje, 

že budoucí život jejich syna, druha či manžela se bude ubírat pozitivnějším 

směrem.  Díky změně v chování bylo dosaženo navázání kontaktů s rodinami 
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(většinou s matkami), které přislíbily základní pomoc v prvopočátcích po výkonu 

trestu, přestože jejich vztahy při nástupu do výkonu trestu byly nulové. 

Vytváření či upevňování  rodinného zázemí má nejdůležitější  význam pro 

řádné budoucí začlenění odsouzeného do  společnosti. [19] 

 

Oblast pracovní stabilizace  

     Pracovní terapie byla v roce 2007 prováděna v podzimním a zimním období 

ve truhlářské, keramické a rukodělné dílně. Ve zbývajícím období na zahradě. 

Jejím cílem bylo získat u odsouzených pracovní návyky a navodit u nich 

fyzickou zátěž. 

     Východiskem pro hodnocení úspěšnosti je skutečnost, že převážná většina  

odsouzených před výkonem trestu nepracovala, že ve většině případů ukončila 

pouze základní školní docházku. Lze konstatovat, že po dlouhodobější činnosti 

/ minimálně půl roku / je u nich vidět markantní pokrok v získaných pracovních 

návyků a dovedností . Většina z nich je schopna pracovat kvalitně a značná 

část i samostatně po zadání úkolu. Při fyzicky náročnějších pracích je u nich 

zřetelné horší zvládání zátěže vlivem oslabení organizmu. 

     Možnost pracovního uplatnění odsouzených po jejich propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody patří k důležitým oblastem, které je nutné ošetřit 

z hlediska prevence opětovného užívání psychotropních látek. [19] 

 

Samoobslužné činnosti  

     Cílem této aktivity bylo naučit odsouzené samostatně pečovat  o svěřený 

výstrojní materiál. Materiální a technické předpoklady jsou na ubytovnách 

Specializovaného oddělení vytvořeny. Každá ubytovna vybavena je 

automatickou pračkou, žehličkou, žehlícím prknem a šicím strojem.  

     Východiskem pro hodnocení úspěšnosti je skutečnost, že převážná část 

odsouzených tuto činnost před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody 

neprováděla. Ve výkonu trestu v této oblasti odsouzení rychle získávají 

potřebné návyky a dovednosti a nevznikají tak žádné problémy. [19]  

 

Osvojování dovedností a znalostí pro každodenní živ ot 

     Osvojování dovedností a znalostí pro každodenní život probíhalo formou 

sebeobslužných programů (praní, žehlení, drobné opravy prádla), základů 
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zdravé výživy, sociálně právního poradenství a nácviku dovedností, právního 

minima. 

     Ve vyjmenovaných aktivitách si odsouzení pravidelně osvojovali základy 

dovedností, které jednou v budoucím životě budou nuceni uplatňovat tak, aby 

ve společenském životě obstáli. Cílem všech aktivit bylo naučit odsouzené 

samostatné orientaci v daných oborech, zvládnutí základních dovedností bez 

závislosti na druhých, což se při dlouhodobém pobytu v oddělení dařilo naplnit. 

V rámci sociálně právního poradenství byli seznámení se zákonem o rodině, 

zákonem o sociální potřebnosti, orientaci na úřadech (městské úřady, úřady 

práce…) i pracovněprávními vztahy. Kromě teoretické přípravy prošli odsouzení 

i praktickým nácvikem vedení administrativních  úkonů spojených s jednáním 

na úřadech (vyplňování tiskopisů, psaní žádostí, ohlašovací povinnost …). 

Aktivita v teoretické části zdůrazňovala nejen práva občana ale především jeho 

povinnosti vůči společnosti  (úhrady poplatků, hlášení změn, platby zdravotním 

pojišťovnám, vyživovací povinnosti …). 

 

Řešení vztahových a rodinných problém ů  

     Prostřednictvím sociální pracovnice navazovali odsouzení kontakty se svými 

rodinami, v případech kdy byl přerušen písemný kontakt mezi odsouzenými a 

jeho příbuznými. Telefonicky či písemně se podařilo navázat či obnovit kontakty 

v mnoha rodinách. Pokud to byly překážky na straně rodiny jednalo se o tyto 

důvody (dlouhodobá nemoc, finanční tíseň, osobní sociální problémy, pracovní 

vytíženost…). Odsouzeným s trvalým bydlištěm velmi vzdáleným od věznice (a 

z toho důvodů i s absencí řádných návštěv) bylo v několika případech 

umožněno setkat se s rodinami v jiných věznicích při příležitosti eskorty 

k soudům.  Sociální pracovnice byla v průběhu roku v telefonickém kontaktu 

s rodinami, které projevily zájem sledovat průběh výkonu trestu odsouzeného 

včetně řešení sociálních situací vzniklých rodinám uvězněním odsouzeného. 

Vždy se podařilo najít řešení vyhovující oběma stranám. V průběhu řádných 

návštěv byli v kontaktu s rodinnými příslušníky vychovatelé, kteří podávali 

informace příbuzným v průběhu řádných návštěv. I krátké zprávy o chování 

přispívaly k utužení rodinných vazeb. [19] 
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Dovednosti zvládnutí rizikových situací a p ředcházení relapsu  

     Dovednosti zvládnutí rizikových situací a předcházení relapsu probíhá 

formou interakčního výcviku, psychoterapie a skupina setkání.  

     Vedoucí aktivit si kladly za cíl změnu hodnotového systému, uvědomění si 

svého“Já“ ve společnosti, schopnost akceptovat názor druhých, schopnost 

spolupráce ve skupině či zvládání zátěžových situací. Technikami zaměřenými 

na sebepoznání bylo nastaveno zrcadlo vhodných či nevhodných reakcí, kdy 

zpětnou vazbou byly i  reakce ostatních členů ve skupině. Obecně platilo, že 

čím delší pobyt ve skupině odsouzený absolvoval, tím větší pozitivní posun 

v jeho myšlení či jednání byl znát. Odsouzení plnili úkoly dle svých 

intelektových možností, kdy důležitou roli sehrály i komunikační dovednosti a 

ochota na sobě „zapracovat“. Přes prvopočáteční odpor o sobě cokoliv sdělit se 

většina odsouzených posunula ke spolupráci a tím i k vlastní změně. 

     V oblasti předcházení relapsu bylo odsouzeným nabídnuto i několik aktivit 

k vhodnému využití volného času, kde si každý mohl najít vyhovující vlastní 

formu, jak perspektivně využít volný čas. Mnohdy se odsouzení s uvedenými 

aktivitami setkali poprvé a byli sami mile překvapeni, jak dobrých výsledků sami 

dosáhli při výrobě hraček, školních pomůcek a dekorativních předmětů. 

     Z hlediska drogové prevence je velmi důležitá změna životního stylu, změna 

životních hodnot, ujasnění a uvědomění si dopadů a důsledků dosavadního 

způsobu života, zvýšení motivačně volního úsilí  řešit svůj problém. Odsouzení 

v rámci terapeutických aktivit přemýšlí nad danou problematikou, utříďují si 

myšlenky, hovoří o nich před komunitou, dostávají zpětnou  vazbu. Dochází 

k uvědomování svých hodnot.  V první fázi programu je důraz kladen na 

sebepoznání, ujasnění si svého hodnotového systému, jeho pozitiv i negativ. 

Druhá a třetí fáze programu je již charakteristická hledáním nových forem 

řešení, postupů, navázáním kontaktů, spolupráce apod. [19] 



Porovnání obou typů programů 35 

7. Porovnání obou typ ů program ů 
 

     Věznice Nové Sedlo  je architektonicky rozdělena na starou a novou 

zástavbu. Nevyhovující architektura staré zástavby věznice, kde je v převážné 

většině zřízen standardní výkon trestu, může poskytovat živnou půdu různým 

sociálně patologickým jevům. Úzce například souvisí s tzv. „druhým životem 

odsouzených“. Ubytovny s kapacitou 80 až 120 míst, s  ložnicemi  pro 12 

odsouzených, jsou toho typickým příkladem. Výchovné působení na jednotlivé 

odsouzené je zde problematičtější,  vztahy mezi odsouzenými jsou jen málo 

přehledné a  pro odsouzené  je snadnější  zůstat  téměř  v anonymitě. Problém 

možného negativního vzájemného ovlivňování je navíc prohlubován přítomností 

odsouzených, kteří byli rozhodnutím soudu přeřazeni do  mírnějšího typu 

věznice (z ostrahy do dozoru). Fakt, že odsouzení jsou rozděleni do 

výchovných kolektivů, o které pečují  třeba  tři vychovatelé, na tom nic nemění. 

Vychovatelé pochopitelně nemusí být vždy přítomni současně, a tak  jediný 

vychovatel, kterému zabere kontrola a vydávání pošty, psaní hodnocení a 

zpracovávání  nařízené administrativy, velkou část pracovní doby, není žádnou 

výjimkou.   

     Je obecně známo a penitenciární praxe to dokazuje, že malé ubytovny s 

kapacitou okolo 25 míst s ložnicemi po 2 až 3 lůžkách  jsou tou správnou 

cestou. Specializované odd ělení  tato kritéria splňuje a z tohoto důvodu je 

v tomto oddělení mnohem intenzivnější působení pracovníků na odsouzené.  

V malé ubytovně, s malým výchovným kolektivem, jsou vztahy i případné 

problémy  daleko čitelnější  a s odsouzenými lze lépe individuálně pracovat.  

     Odsouzení ve standardním výkonu trestu mohou, pokud splní podmínky pro 

zařazení do práce a je-li nabídka pracovních míst, pracovat. Nevýhodou 

zařazování  odsouzených do práce je, že  tito  mají  jen omezenou   možnost 

účasti na  ostatních aktivitách  programů zacházení. Pracují-li ve směnných 

provozech (nebo i nočních směnách)  je jejich účast téměř nulová. Navíc na  

pracovištích s  volným pohybem mimo věznici, jsou odsouzení téměř i mimo 

kontrolu a jakékoliv  výchovné působení personálu věznice. Jejich hodnocení  

se opírá o podklady  poskytnuté zaměstnanci příslušné firmy a tudíž  nemusí 

být vždy zcela objektivní. 
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     Ve specializovaném oddělení odsouzení, z důvodu účasti na terapeuticko 

výchovném programu, nepracují u podnikatelských subjektů, ale zúčastňují se 

pracovních terapií pod vedením svého vychovatele nebo vychovatele terapeuta, 

takže jsou neustále pod dohledem a působením odborného vězeňského 

personálu.   

     Všechny činnosti v tomto oddělení jsou zaměřeny na určitý cíl a to na 

minimalizaci drogové závislosti, sebevýchovu a sebepoznání. Odsouzení, na 

rozdíl od odsouzených ve standardního oddělení, neplatí náklady na výkon 

trestu, což je pro mnohé z nich také velkou motivací. Mají také více povinností 

než odsouzení ve standardním výkonu trestu odnětí svobody a také jednu 

nelehkou povinnost a to práci na sobě samém, což je z psychologického 

hlediska to nejtěžší. 
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8. Závěr  
 
     Při hodnocení úspěšnosti specializovaného zacházení je třeba vycházet 

z toho, že vězeňské prostředí má svou specifiku a  zákonitosti jiné, než 

prostředí komunit v civilního prostředí. Z tohoto důvodu jsou některé aktivity ve 

věznici omezeny a na rozdíl od civilnímu prostředí v určité nevýhodě i počtem 

terapeutů a specialistů. Vězeňské prostředí má ovšem určitou výhodu, že 

dokáže zabezpečit pomocí různých bezpečnostních opatření jako např. 

perlustrací vstupujících osob, kontrolou příchozí pošty a balíků za pomoci  psů 

vycvičených na vyhledávání drog a dalších jiných opatření, téměř 100% 

abstinenci u drogově závislých odsouzených. Z těchto důvodů  lze zařazení do 

specializovaného oddělení nazvat i léčbou abstinenční, která je v mnoha 

směrech  velmi důležitá. 

     Život po propuštění z výkonu trestu, staví před odsouzené překážky ve 

formě dočasné neschopnosti začlenit se do společnosti svých vrstevníků, 

neuspokojivých sociálních vztahů nebo potíží s naplněním volného času. 

V neposlední řadě se mnohdy těžce vyrovnávají se zjištěním, že jejich plány a 

sny není možné realizovat tak rychle, jak si představovali. 

     Mnoho odsouzených se s novými nároky nevyrovná a vrátí se zpět k jejich 

nejjednoduššímu řešení, užívání drog. Někteří z nich si však hned po první 

takové zkušenosti uvědomí, že na své cestě životem urazili přeci jen už delší 

úsek než v minulosti a naleznou v sobě sílu vzepřít se starým způsobům 

chování. V každém případě věří, přes všechny nové problémy a těžkosti, 

v budoucnost bez drog. Energii a odvahu pokračovat v nově započaté cestě jim 

dodává víra v lepší zítřky a sociální opora poskytovaná jejich blízkými osobami.  

     Odsouzení ve specializovaném oddělení věznice získali a upevnili si 

pracovní návyky a dovednosti, trávit smysluplně volný čas a objevili svoje skryté 

schopnosti a dovednosti o kterých před výkonem trestu ani nevěděli.  

     Svou práci uzavírám obecně známou skutečností - každý výkon trestu 

odnětí svobody  jednou skončí a jedinec, který se dopustil trestného činu se  

opět vrátí do společnosti, ze které  byl dočasně vyloučen. Žádný soudný člověk 

si jistě  nepřeje, aby se  potrestaný jedinec vrátil horší, než jakým byl před 

uvězněním. Aby  k tomu nedošlo (a pokud ano, tak v co možná v nejmenší 
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možné míře)  je v průběhu  výkonu trestu odnětí svobody u odsouzených 

uplatňován soubor individuálních programů zacházení. Jejich  hlavním úkolem 

je   eliminace rizikových faktorů, které po propuštění zvyšují pravděpodobnost 

opětovného selhání. Programy zacházení kladou důraz zejména na rozvoj a 

udržování pracovních návyků, dále  na  vzdělávání a případné získání profesní 

kvalifikace, což (po propuštění odsouzeného z výkonu trestu) může zvýšit  jeho 

šanci získat zaměstnání. Velice důležité je rovněž podporování kontaktů  

odsouzeného se sociálním zázemím, které přispívá k jejich zachování 

v průběhu uvěznění. 

        Programy zacházení nejsou všemocné a existují  i odsouzení u kterých se 

jakékoliv výchovné působení  míjí účinkem. Dá se říci, že úspěšnost 

resocializace je tedy limitována  individuálními dispozicemi každého jedince a 

dalším základním předpokladem  úspěchu  je, že  odsouzený  musí být 

motivován změnit svoje chování a jednání.  Efektivnost tohoto procesu pak 

záleží ve vytvoření adekvátních penitenciárních podmínek (např. ve 

zmiňovaném specializovaném oddělení) působících na osobnost každého 

odsouzeného pachatele a  v profesionální  úrovni vězeňských pracovníků.      

          Dovoluji si vyslovit názor, že cíl  stanovený pro tuto bakalářskou práci se 

podařilo splnit. 
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