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Abstract 

The validity of resocialization makes it clear which paths to take in 

treatment programs. The perception and acceptance expressed by the 

research brings informatics about the favorable and negative attitude of 

society towards this activity In the second case, both prison staff and 

released prisoners may experience multiple ambivalent feelings. A starting 

point for presenting the meaningfulness of resocialization also appears 

to be greater awareness and demonstration of personal testimony. 
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V penologii, penitenciaristice či speciální pedagogice jsme si již 

uvykli tomu, že cílem věznění není pouze trest a oddělení viníka od 

společnosti, ale také jeho resocializace. Je zřejmé, že výkon trestu odnětí 

svobody je jedním z důležitých úseků boje společnosti proti trestné činnosti. 

Vše od odnětí svobody přes diferenciaci odsouzených, jejich denní režim, 

vztahy mezi odsouzenými a zaměstnanci vězeňských zařízení, vztahy mezi 

odsouzenými navzájem až po prostředí ve vězeňských zařízeních má 

napomáhat tomuto cíli. Výsledkem působení v penologii a vězeňství známých 

standardizovaných i nestandardizovaných metod by měl být úspěšný návrat na 

svobodu a reintegrace do společnosti.1  

Validita a úspěšnost naplnění strategické cílů, jakými jsou snížit 

recidivu trestné činnosti či vytvoření komplexního systému propojení 

penitenciární péče, postpenitenciární péče a programů prevence kriminality2, 

informuje o tom, jakými cestami se ve vězeňských programech zacházení dále 

vydat.  

                                                 
1 Srov. SOCHŮREK, J., Kapitoly z penologie. II. díl, Teorie a praxe zacházení s vězněnými, 

s. 25 – 26. 
2 Srov. Koncepce vězeňství do roku 2025, s. 119. 
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Mimo jiné úspěšné výsledky programů zacházení s vězněnými osobami 

jsou podmíněny a determinovány dostatečnými počty kvalifikovaných a pozitivně 

motivovaných odborných zaměstnanců a vychovatelů.  

K optimalizaci efektivnosti výkonu trestu odnětí svobody je nesporně 

dáno rovněž uplatňováním principu individualizace, který spočívá v takové 

volbě prostředků působení na odsouzeného, jež jsou nejvíce přizpůsobené 

zvláštnostem jejich osobnosti. Řádná a včasná diagnostika osobnosti odsouze-

ných umožňuje výběr účinných způsobů resocializace a je východiskem pro 

stanovení konkrétních dílčích cílů v různých oblastech osobnostního rozvoje 

v rámci převýchovného procesu, přičemž nemusí jít vždy o elektivnost 

kompletního programu, nýbrž jen jeho částí. Volba alternativ je realizována 

tak, aby ve svém formativním důsledku byly rovnocenné. Kombinace alternativ 

umožňují sestavit programy v potřebné míře individualizované.  

Plnění cíle programu zacházení se u každého vězně hodnotí pravidelně 

ve stanovených termínech a také v rámci řízení o přeřazení do jiné věznice 

i v řízení o přerušení výkonu trestu. Při hodnocení se program aktualizuje 

v souladu s vývojem osobnosti odsouzeného a změnami v jeho chování 

a jednání. Vždy je však podstatné koncipovat cíle tak, aby postihovaly charakter 

trestné činnosti a sledovaly jistou genezi v odbourávání charakterových rysů, 

jež trestance k páchání trestné činnosti vedly.  

Za měřítko úspěšné trestní politiky a skutečné reintegrace propuštěných 

vězňů ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody, bývá považována míra recidivy. Proto cílem strategického dokumentu 

Koncepce vězeňství do roku 2025 je akcentovat a preferovat podmínku úspěšné 

resocializace s jejími cíly, které byly shora uvedeny. 

Nejzákladnější okruh problémů při návratu z výkonu trestu odnětí 

svobody lze shrnout do obtíží s hledáním zaměstnání, bydlení, nebezpečí 

plynoucích z návratu do závadového prostředí, nefungujících rodinných 

vazeb, hrozící recidivy závislosti na návykových látkách či střetu s odmítavou 

reakcí širšího sociálního okolí. Významnou okolností snižující šanci na 

úspěšnou reintegraci osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody je 

vysoká míra zadluženosti, která se většinou po dobu výkonu trestu ještě 

navýší. Rovněž tak míra orientace ve společnosti je u dotčených osob většinou 

menší a vyžaduje cílenou asistenci. Opakovaným návratům většiny vězeňské 

populace do výkonu trestu odnětí svobody je tak nezbytné zabraňovat 

intenzivním společným úsilím státních i nestátních subjektů, směřovaným do 

odstranění základních překážek resocializace pachatelů trestné činnosti po 

odpykání trestu. 

Optimalizace a efektivita takové snahy se skládá z empirie výzkumu 

a žité praxe ve věznicích v globálním a generálním měřítku i konkretizací 

podmínek jednotlivých věznic a typů odsouzených. O tématu probíhá výzkum 

a odborná diskuze od poloviny 70. let 20. století zejména v euroatlantickém 

prostoru (Velká Británie, Kanada, Spojené státy a další). Fokusování k podstatě 

problému generuje otázky po tom, jaké typy či druhy intervenčních programů 
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mohou vést ke snížení kriminálních tendencí pachatele a ke snižování rizik 

recidivy, o kolik procent může recidiva klesnou, jaká je strategie zavádění 

takových programů do praxe, jaké jsou náklady a zda se to společnosti vůbec 

ekonomicky vrátí. Komparování takových výzkumů v řádu stovek poskytlo 

zajímavé empirické poznatky a určité principy pro efektivní zacházení 

s odsouzenými.3 Všechny měly za cíl přinést větší účinnost programů zacházení, 

potažmo resocializace vězněných osob.4 

I přesto dle názorů odborníků lze predikovat, jak bude situace vypadat 

za pár let, když se věznice naplní personálem dostatečně se orientujícími 

v penitenciární problematice, jak pověřené osoby zvládnou manažerskou 

a koordinační roli a podobně.5 Má-li se pokračovat k vytčeným cílům, je pak 

nutností podpora společnosti od politiků přes odborníky po laickou veřejnost 

k vytváření adekvátní podmínek.6 

Zkoumanou efektivitou programů zacházení vyjadřujeme praktickou 

účinnost realizovaných programů zacházení. Jinými slovy, jedná se o souhrnné 

vyjádření konkrétních účinků programů, neboť efektivita obvykle bývá 

hlavním kritériem při posuzování jejich úspěšnosti. Velké množství výzkumů 

bylo provedeno v Severní Americe (USA, Kanada) i v Evropě a šetření došlo 

k různým výsledkům. Podle některých autorů sledované programy nemají vliv 

na statisticky významné snížení míry opětovného odsouzení mezi zkušebními 

a srovnávacími skupinami v míře výsledků7, jiné nalezly důkazy o jejich 

účinnosti ve formě statisticky významného snížení míry opětovného odsouzení 

u určitých typů pachatelů.8  

Jak se daří naplňovat programy zacházení v praxi, korelují například 

níže výzkumy z pozice vězněných osob z Anglie, Walesu a České republiky, 

ale i hodnocení koncových realizátorů těchto programů.  

Tedy kupříkladu studie provedené v letech 2002 – 2003 v Anglii 

a Walesu zaměřené na potlačování násilného chování v Evropě demonstrují 

fakt, že odsouzení, kteří programy dokončili, si vedli lépe než ti, kteří se 

nezapojili nebo program nedokončili.9  

U nás v České republice byl roku 2006 ve věznicích Jiřice, Světlá nad 

Sázavou a Kuřim odstartován Program 3Z (Zastav se, Zamysli se a Změň se) 

                                                 
3 Srov. LOWENKAMP, C. T., LATESSA, E. J, HOLSINGER, A. M., The Risk Principle in 

Action, dostupné z: http://cad.sagepub.com/content/52/1/77. 
4 Srov. GORNIK, M., Moving from Correctional Program to Correctional Strategy: Using Proven 

Practices to Change Criminal Behavior, dostupné z: http://static.nicic.gov/Library/017624.pdf. 
5 Srov. BIEDERMANOVÁ, E., PETRAS, M., Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, s. 7. 
6 Srov. BIEDERMANOVÁ, E., PETRAS, M., Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, s. 6. 
7 Srov. HARPER, G., CHITTY, CH., Dopad nápravných opatření na recidivu pachatelů, s. 14. 
8 Srov. HARPER, G., CHITTY, CH., Dopad nápravných opatření na recidivu pachatelů, s. 14. 
9 Srov. HARPER, G., CHITTY, CH., Dopad nápravných opatření na recidivu pachatelů, s. 15. 
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a postupně rozšiřován do dalších věznic. V červenci 2011 byl program 3Z 

začleněn do přílohy č. 1 NGŘ č. 35/2011 jako standardizovaný program. 

Kvantitativním šetřením výzkumníci vězeňské služby konstatovali, že k menší 

recidivě trestné činnosti došlo ve skupině, která programem neprošla. U 10,6 % 

osob absolvujících program 3Z totiž došlo zhruba po půl roce po jejich 

propuštění k recidivě trestné činnosti. Osoby, které program neabsolvovaly, 

vykazovaly recidivu 6,5 %. Výzkumně tedy nelze na základě potvrdit hypotézu, 

že samo absolvování programu 3Z bude mít za následek menší recidivu po 

propuštění.10 Podobně v rámci standardizovaného programu 3Z konala roku 

2011 výzkum výzkumnice Eva Biedermanová: na výzkumné populaci o počtu 

148 odsouzených osob zjistila, že není možné potvrdit hypotézu, podle níž 

absolvování resocializačního programu 3Z bude mít za následek menší 

recidivu po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.11 Stran statistických 

údajů Vězeňské služby České republiky z pohledu členění odsouzených dle 

počtu již vykonaných trestů ke konci roku 2019 je evidentní, že 63 % tvoří 

vězni, kteří již ve výkonu trestu alespoň jednou byli.12  

K celkovému vyhodnocení programů zacházení je ale možné zmínit 

zpětnou vazbu duchovní služby. Průzkum efektivity z hlediska postpenitence 

mapující období od vzniku duchovní služby do roku 2015 včetně, který 

realizoval hlavní kaplan Vězeňské duchovní služby ČR, poukazuje na tuto 

efektivnost. Duchovní služba v daném období nabídla konkrétní pomoc po 

propuštění řádově tisícům vězňů, po dobu trvající minimálně půl roku po 

propuštění pomáhala cca 400 propuštěným a z toho pak evidovala cca 260 

těch, kteří žili řádným životem.13  

Percepce fenoménu vězeňské resocializace společností 

Konfrontaci vězeňských zaměstnanců i vězňů samotných po výkonu 

trestu přináší sociální percepce fenoménu vězeňské resocializace jakož 

i akceptace celého procesu společností vyjádřena sociologicky výzkumným 

šetřením.  

Důvěra široké veřejnosti k úspěšnosti resocializaci vězněných osob je 

většinově velmi nízká. Programy zacházení jsou vnímány jako snaha ulehčit 

vězňům pobyt ve vězení, která vede ke snížení účinnosti trestu, vyžaduje 

značné finanční prostředky daňových poplatníků a v konečném výsledku nemá 

žádný praktický efekt. Na druhou stranu požadavek veřejnosti na účinnost 

                                                 
10 Srov. BIEDERMANOVÁ, E., PETRAS, M., Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, s. 76. 
11 Srov. BIEDERMANOVÁ, E., PETRAS, M., Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, s. 66. 
12 Srov. Statistická ročenka Vězeňské služby ČR 2019, s. 117. 
13 Srov. Koncepce vězeňství do roku 2025, s. 49. 
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programů zacházení se dá označit jako maximalistický - úplná eliminace 

recidivy u propuštěných vězňů je nereálná.14  

Tak dle penologa Mezníka jsou důvody, proč tento maximalistický 

požadavek nelze nikdy naplnit, následující:  

 negativní osobnostní rysy a povahové vlastnosti, které vedly jedince 

k páchání trestné činnosti, jsou pevně fixovány ve struktuře osobnosti 

a jsou často rezistentní vůči výchovným či léčebným metodám; 

 vězení nemůže anticipovat sociální podmínky a poměry prostředí, do 

něhož se vězeň po propuštění vrátí; 

 koncentrace osobností s negativními povahovými vlastnostmi v omeze-

ném prostoru vězení je kontraproduktivní resocializačním snahám; 

 monotonie vězeňského života vede k redukci pozitivních osobnostních 

vlastností a rysů; 

 politika podmíněného propuštění odsouzených z vězení je neúčinná 

především jejím nesprávným prováděním; 

 není k dispozici dostatek fundovaných pracovníků ve vězení schopných 

kvalitně provádět resocializační program; 

 motivace vězňů pro účast na převýchovných aktivitách je malá; 

 výběr vězňů pro programy zacházení je neadekvátní atd.15 

K tomu lze dále dodat, že nynější systém vězeňství spíše posiluje ve 

vězních srozumění s rolí pasivního přijímače sociálních dávek a většina vězňů 

po propuštění je předurčena k přihlášení se na úřadech práce k této roli. Vězně 

tak formuje do jisté pasivity.16 

Akceptace celého procesu společností  

Výzkumná validita resocializačních metod ozřejmuje, jakými cestami 

v programech zacházení se vydat. Její percepce a akceptace vyjádřena 

výzkumem níže přináší informatikum o příznivém a odmítavém postoji 

společnosti k této činnosti. V druhém, tedy odmítavém, případě vězeňský 

personál i propuštění vězni mohou zažívat mnohačetné ambivalentní pocity.  

Jak jsme si nastínili textovou analýzou výše, dle odborníků v oboru 

penologie a penitenciaristiky Marešové, Mezníka, Kalvodové či Kuchty je 

percepce veřejnosti stran účinnosti programů zacházení a akceptace vězeňské 

populace nízká. Podrobili jsme tato tvrzení výzkumnému šetření k další její 

koleraci a potvrzení či vyvrácení. 

                                                 
14 Srov. MAREŠOVÁ, A., O resocializaci ve vězeňství trochu jinak, dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/npo/soubor/o-resocializaci-ve-vezenstvi-trochu-jinak-doc.aspx. 
15 Srov. MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J., Základy penologie, s. 75. 
16 Srov. MAREŠOVÁ, A., O resocializaci ve vězeňství trochu jinak, dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/npo/soubor/o-resocializaci-ve-vezenstvi-trochu-jinak-doc.aspx. 
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Kvantitativně-kvalitativní metody použité v našem výzkumném šetření 

v komparaci s odborným textem mají nabídnout míru ztotožnění se populačního 

vzorku s metodami zacházení. Jedná se o metody škálování, aritmetického 

průměrování a komparace. Počet respondentů je 145 v prvním výzkumu a 72 

v druhém šetření. Jedná se o muže i ženy, napříč všemi kraji České republiky, 

městy i obcemi, respondenty se vzděláním základním přes střední s vyučením 

se nebo maturitou po vysokoškolského včetně, se stářím od plnoletosti do 

důchodového věku včetně. 

V našem výzkumu zjišťujeme a k zpětné vazbě předkládáme: 

1) V jaké míře populace respondentů vůbec akceptuje vězně samé a zda je 

přesvědčena o možnosti jejich nápravy jako předmětu úsilí programů zacházení 

Vězeňské služby ČR i pastorační činnosti církví, když byla ve Vězeňské 

ročence 2020 hodnocena přínosně. 

2) Nakolik věřící, u nichž se předpokládá benevolentnější přístup, preferují 

péči církve mezi jinými kategoriálními formami pastorace. 

 

Ad 1) 

 

Tabulka 1: Akceptace vězňů a jejich hodnocení 

Vězni: aritmetický průměr, N = 145 

Akceptuji jejich lidskou důstojnost a rovnost 3,97 

Jsou mně nepříjemní a nepřijímám je 2,48 

Jsou schopni nápravy 3,31 

Jenom někteří jsou schopni nápravy 3,47 

Potřebují projevení důvěry a pověření úkolem 3,8 

 

Graf 1: Akceptace vězňů a jejich hodnocení 
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Dle výsledků šetření prostřednictvím metody Likertovy škály jsou 

vězni vnímáni takto:  

‒ většina respondentů akceptuje jejich lidskou důstojnost a rovnost 

(preferují v souhrnu přesvědčení spíše ano); 

‒ to, že jim vězni jsou nepříjemní a nepřijímají je, ve většině respondenti 

nepociťují (preferují v souhrnu přesvědčení spíše ne); 

‒ v otázce, zda jsou vězni schopni nápravy, jsou respondenti nerozhodní 

(preferují v souhrnu přesvědčení ani ano, ani ne); 

‒ podobně hodnotí, zda aspoň někteří vězni jsou schopni nápravy, 

i když s lepším desetinným skóre (preferují v souhrnu přesvědčení ani 

ano, ani ne); 

‒ větší část respondentů zastává názor, že vězni potřebují projevení 

důvěry a pověření úkolem (preferují v souhrnu přesvědčení spíše 

ano).  

 

Ad 2) 

 

Tabulka 2: Akceptace péče o vězně 

Za současné situace je třeba se věnovat této 

oblasti pastorace: 

aritmetický průměr,  

N = 72 

Mládež 6,15 

Rodiny 6,38 

Senioři 5,12 

Nemocní 5,74 

Vojáci 4,34 

Lidé v ústavech 4,94 

Vězni 4,96 

Neúplné rodiny 5,48 

Lidé s odlišnou sexuální orientací 4,17 

Národnostní menšiny (Rómové, Vietnamci) 4,25 

Sdružení (Junák, Orel, Kolpingovo dílo) 4,67 
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Graf 2: Akceptace péče o vězně 

 

 
 

Na sedmistupňové škále od hodnot 0 vyjadřující hodnocení „vůbec“ 

po hodnotu 7 definující hodnotu „velmi silně“ je přínosnost pastorace vězňů 

s hodnotou 4,96 v komparaci s dalšími kategoriálními pastoracemi vnímána 

jako akceptovatelná - avšak mezi méně preferovanými. 

Dle našeho výzkumného vzorku jsou vězni společností akceptováni se 

střízlivou prognózou nápravy a pastorační péče o ně je jejími členy přijímána 

jako opodstatněná, ale vykázaná do nižších sfér zájmu po preferovanějších 

skupinách společnosti. Péče o vězně je relevantní a programy zacházení jsou 

správnou cestou, která si zaslouží většího systematického výzkumu a 

následného uvedení do široké praxe. 

Východiska z hlediska informací o smyslu resocializace  

1) V odborném příspěvku vydaným Institutem pro kriminologii a sociální 

prevenci lze vzít v potaz tyto podněty:  

‒ fundament podoby trestní politiky se odvíjí od vládnoucí špičky 

společnosti, jež skladbu vězeňského personálu i vězněných osob 

radikálně mění a podřizuje potřebám právě převládajících mocenských 

názorů.17  

‒ bylo by vhodné diferencovat vězně (prosociální / antisociální, vyčlenit 

patologii – zejména psychopaty, toxikomany, neurotiky, astenické 

                                                 
17 Srov. MAREŠOVÁ, A., Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – kriminologická analýza, 

s. 77 – 78. 
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vězně (označované jako možná oběť násilí) a tím ve všech typech 

věznic pružněji reagovat na rizika vyplývajících ze sociální patologie; 

‒ nejčastěji recidivují vězni, jejichž první odsouzení spadá mezi 15. – 

18. rok jejich věku, což potvrzuje relevantnost spojování kriminální 

recidivy s raným věkem spáchání prvních trestných činů v životě 

jedince a predikuje včasnou prevenci; 

‒ stran osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody nejrizikovějším 

obdobím pro recidivu bývá prvních 6 měsíců po propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody a maximum recidivujících pachatelů se dopouští 

nového trestného činu v průběhu 3 let po propuštění., přičemž selhání 

se objeví u pachatelů, kteří nemají pozitivní pracovní návyky; 

‒ nejpříznivější prognózu nezávisle na trestném činu a délce trvání 

trestu vykazují vězněné osoby, které mají trvalou pozitivní rodinnou 

vazbu, stálé bydliště a vysoké šance integrace v povolání; 

‒ v současné době terapeutické a jiné programy často nahrazují klasickou 

pracovní činnost, ovšem ani sebelepší terapie nepokryje pohledávky 

odsouzených ani je nenaučí potřebným pracovním návykům, jež 

vězni často postrádají nebo je při výkonu trestu z valné části či zcela 

ztratí 18 (je nezbytné zevrubně zjišťovat, který z vězňů a v jaké míře 

speciálně výchovné aktivity opravdu potřebuje a zda by mu spíše 

neprospěly klasické pracovní aktivity)19; 

‒ rychlost a průběh resocializace jsou odvislé od schopnosti adaptace 

vězně na sociální změnu, na otevřenosti sociálního systému vůči 

odsouzenému, respektive na míře pomoci a na míře odlišnosti nového 

sociálního prostředí od prostředí předchozího.20 

2) Na základě našeho výzkumu lze doplnit, že: 

‒ důvěra veřejnosti v resocializaci vězněných osob je procentuálně 

nezanedbatelná, přičemž iniciování akcentování programů zacházení 

společenskými a politickými silami je vítaná; 

‒ cestou k prezentování smysluplnosti resocializace se jeví také větší 

osvěta a demonstrace osobního svědectví, které je přesvědčivější než 

vydávání dokumentů. 

                                                 
18 Srov. MAREŠOVÁ, A., Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – kriminologická analýza, 

s. 89. 
19 Srov. MAREŠOVÁ, A., Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – kriminologická analýza, 

s. 89. 
20 Srov. Koncepce vězeňství do roku 2025, s. 119 – 120. 
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