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ABSTRAKT 

Bakaláøská práce je zamìøena na téma pozice kurátora v systému penitenciární a 

postpenitenciární péèe. V teoretické èásti jsou popsány základní pojmy a problematika 

týkající se �ivota osob ve výkonu vazby a osob ve výkonu trestu odnìtí svobody. Dále jsou 

zde uvedeny hlavní problémy, se kterými se tyto osoby musejí potýkat po propu�tìní na 

svobodu. Práce se také v neposlední øadì Praktická èást je vìnována kvalitativnímu 

výzkumu. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, jak je sociální kurátor vnímán oèima svých 

klientù, dále zda sociální kurátoøi pøi své práci vyu�ívají poznatkù ze sociální pedagogiky a 

také, jaké spatøují nejvìt�í pøeká�ky pøi své práci. K získání tìchto informací bylo vyu�ito 

polostrukturovaných rozhovorù se sociálními kurátory a jejich klienty. 

 

Klíèová slova: Sociální kurátor, penitenciární a postpenitenciární péèe, kontinuální sociální 

péèe, výkon trestu odnìtí svobody, propu�tìný, adaptace, resocializace, recidiva 

 

ABSTRACT 

The topic of this bachelor thesis is focused on the position of a case worker in the system 

of penitentiary and post-penitentiary care. The theoretical part describes the basic terms 

and the issue related to the life of persons while in custody and individuals while 

imprisoned. Furthermore, this thesis describes the main problems that the persons face 

after discharge. Finally, the continuous task of case workers and the main methods used to 

prevent the reoccurrence of their clients are described. The practical part is aimed to the 

qualitative research. The main target of this research was to find out how the case workers 

are perceived by their clients and also whether the case workers use their social pedagogy 

knowledge, as well as to find out the main obstacles during their work. For the gathering of 

this information, semi-structured interviews with case workers and their clients were 

carried out. 

 

Keywords: social assistant, penitentiary and post-penitentiary care, continual social work, 

sentence, ex-prisoners, adaptation, resocialization, recidivism   
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ÚVOD 

Téma bakaláøské práce nazvané �Pozice kurátora v systému penitenciární a 

postpenitenciární péèe� jsem si vybral z dùvodu, nebo� problematika týkající se osob ve 

výkonu nebo po výkonu trestu je blízká mojí profesi, zároveò úzce souvisí s náplní mého 

studia na vysoké �kole a také se týká aktuálního problému v na�í spoleènosti. 

Zvy�ující se kriminalita ve spoleènosti vede souèasnì ke zvy�ování poètu osob 

odsouzených k výkonu trestu. Málo alternativních trestù a pomìrnì dlouhé rozsudky pro 

pachatele v�ak vedou k pøeplnìnosti vìznic. Problémem v�ak nejsou pouze prvotnì 

odsouzení k výkonu trestu, ale pøedev�ím fakt, �e velké procento ji� propu�tìných 

z výkonu trestu odnìtí svobody se po dlouhém pobytu ve vìzení nedoká�e správnì 

adaptovat na prostøedí mimo vìznici a vrací se tak k páchání trestné èinnosti. Tím v�ak 

vzniká jakýsi bludný kruh. A právì sociální kurátor je jeden z lidí, kteøí svojí intervencí a 

vhodným pùsobením na tyto jedince mohou onen pomyslný bludný kruh pomoci prolomit 

a sní�it tak riziko recidivy. 

Mezi jednu z nejdùle�itìj�ích èinností sociálního kurátora patøí pomoc jeho klientùm, tedy 

osobám propu�tìným z výkonu trestu odnìtí svobody, pøi znovuzaèlenìní do �ivota 

v bì�né spoleènosti. Pøi tomto nároèném procesu sociální kurátor vyu�ívá poznatkù 

z oblasti sociální pedagogiky.  

Bakaláøská práce je rozdìlena na èást teoretickou a èást praktickou. Teoretická èást 

obsahuje ètyøi kapitoly. V první kapitole popisuji základní pojmy týkající se dané 

problematiky. Ve druhé kapitole se zabývám èinností sociálního kurátora u nás od historie 

a� po souèasné období. Dále je zde popsána náplò práce a nejèastìj�í metody, které 

sociální kurátor vyu�ívá pøi své práci s klienty. Také zde zmiòuji souèasnou legislativu, 

která souvisí s výkonem èinnosti sociálního kurátora v Èeské republice. Ve tøetí kapitole se 

zamìøuji na �ivot èlovìka uvnitø vìzení a na nejèastìj�í rizika spojená s jeho uvìznìním. 

Dále zde popisuji roli sociálního kurátora jako prostøedníka mezi svìtem za møí�emi a 

svìtem na svobodì, který hraje dùle�itou roli pøi pøípravì svého klienta na návrat do bì�né 

spoleènosti. Ve ètvrté kapitole rozebírám klíèové momenty práce sociálního kurátora 

v souvislosti s propu�tìním odsouzených na svobodu a jejich správnou adaptací na �ivot 

mimo vìzení. Rovnì� zde popisuji nesprávnou adaptaci a návrat k páchání trestné èinnosti. 

Praktická èást je vìnována sociologickému výzkumu, jeho� hlavním cílem je zjistit, jak je 

práce sociálního kurátora vnímána jeho klienty, dále jakým zpùsobem sociální kurátoøi pøi 
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své èinnosti vyu�ívají poznatkù z oblasti sociální pedagogiky a také, jaké nejvìt�í 

problémy spatøují sociální kurátoøi pøi výkonu své profese. Za tímto úèelem jsem zvolil 

kvalitativní metodou polostrukturovaného rozhovoru s respondenty, kterými byli jednak 

osoby z øad klientù sociálního kurátora a jednak samotní sociální kurátoøi.     
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I.  TEORETICKÁ ÈÁST 
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1. ZÁKLADNÍ POJMY A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY  

Abychom lépe porozumìli tématu této bakaláøské práce, na zaèátek bude nutné, seznámit 

se se stì�ejními pojmy této problematiky, jako jsou sociální politika, sociální péèe, sociální 

práce, penitenciární a postpenitencirání péèe a v neposlední øadì také kontinuální sociální 

péèe. Tìmto pojmùm je vìnována pøedev�ím kapitola, ale prolínají se bìhem celé 

bakaláøské práce. 

1.1 Sociální pedagogika a její vliv na práci sociálního kurátora 

Na sociální pedagogiku lze nahlí�et z u��ího nebo �ir�ího pojetí. V u��ím pojetí jsou 

støedem zájmu sociálnì patologické jevy, které se promítají v chování jedincù èi skupin a 

vytváøí tak urèité riziko pro spoleènost. Toto riziko mù�e pøedstavovat rùzné spoleèenské 

problémy jako je chudoba, nezamìstnanost, sociální vylouèení apod. Cílem sociální 

pedagogiky je proto pomoc ve formì výchovného pùsobení na sociálnì deviantní jedince èi 

skupiny za úèelem dosa�ení jejich sobìstaènosti. V �ir�ím pojetí je sociální pedagogika 

chápána jako multidisciplinární obor, který se orientuje na celou spoleènost. V jejím zájmu 

je pomoc lidem s rùznými problémy napøíè v�emi vìkovými kategoriemi. Jejím cílem je 

sní�ení rozporu jedince se spoleèností, co� je nejèastìji uskuteèòováno prostøednictvím 

výchovy a vzdìlávání. Tím se sociální pedagogika podílí na vytváøení vhodného stylu 

�ivota u ohro�ených i neohro�ených jedincù, èím� zároveò napomáhá zjednodu�ení 

procesu socializace.
1
 

Sociální pedagogika lze rovnì� vymezit jako aplikovaná disciplína, která vyu�ívá 

pedagogických postupù tam, kde bì�né metody ovlivòující psychosociální vývoj jedince 

nefungují a proces výchovy je problematický.2 

Sociální pedagogika v podstatì tvoøí jakýsi teoretický základ pro sociální práci a sociální 

kurátor, jako�to vykonavatel sociální práce, pøi své èinnosti èerpá z poznatkù a metod, 

které v sobì zahrnuje sociální pedagogika a které jsou pøi výkonu jeho profese 

                                                 

 

1
 PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-

4734-705. 
2
 KRAUS, B. Sociální pedagogika II. Vyd. neuvedeno. Brno: Institut mezioborových studií, 2007, 77 s. 

ISBN neuvedeno 
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nepostradatelné. Tím se vlastnì sociální pedagogika se sociální prací v praxi vzájemnì 

prolíná v sociálnì-pedagogickou èinnost.3 

1.2 Sociální politika, sociální péèe, sociální práce, sociální slu�by a 

sociální pracovník  

Sociální politika 

Sociální politika je v u��ím pojetí vymezována jako cílevìdomá èinnost státu, organizací a 

institucí, usilující o vytváøení podmínek, které omezují pøíèiny sociální nerovnováhy a 

zaji��ují pøedpoklady pro harmonický vývoj jedincù, skupin i celospoleèenských celkù, za 

úèelem udr�ení a fungování sociálního systému.4 

Není-li spoleèností vìnována dostateèná pozornost zmíròování èi odstranìní problémù 

spojených s poruchami procesu socializace a adaptace, vèetnì bariér sociální integrace 

nìkterých jejích èlenù, dochází jednak k postupnému naru�ení normativního systému 

spoleènosti a k znaèným ekonomickým ztrátám zpùsobeným kriminalitou a jednak 

k naru�ení psychického i fyzického rozvoje jedince a jeho seberealizace. Je tedy v zájmu 

spoleènosti pøevzít sociální zabezpeèení a péèi o závislé skupiny obyvatelstva, co� u nás 

bylo v minulosti zaji��ováno �ir�í rodinou, obcí nebo charitativní institucí. S nástupem 

industrializace v�ak prudce stoupl poèet sociálních problémù a tuto skuteènost bylo tøeba 

zaèít øe�it v rámci jednotlivých politik státù. Dnes je sociální politika souèástí ka�dé 

vyspìlé prùmyslové spoleènosti.5 

Sociální péèe 

Sociální péèe je souèástí sociální politiky. Jejím cílem je uspokojovat hmotné, psychické i 

sociální potøeby jedincù a skupin a prostøednictvím odborné pomoci jim usnadnit adaptaci 

v sociálním prostøedí.6 Jedná se pøedev�ím o osoby, které vlastními silami nemohou 

pøekonat nepøíznivou situaci, tedy osoby bez dostateèného zabezpeèení vlastním pøíjmem 

                                                 

 

3
 MÜHLPACHR, P. Úvod do studia sociální práce. Brno: MSD, 2008, 100 s. ISBN 978-80-7392-070-8. 

4
  ERNÍKOVÁ, V., SEDLÁ EK, V. Základy penologie pro policisty. 1. vyd. Praha: Policejní akademie 
 eské republiky, 2002. 148 s. ISBN 80-7251-104-1. 
5
 ÈERNÍKOVÁ, V. a kol. Sociální ochrana. Terciární prevence, její mo�nosti a limity. Plzeò: Ale� Èenìk, 

2008, 244 s. ISBN 978-80-7380-138-0. 
6
 ÈERNÍKOVÁ, V. a kol. Sociální ochrana. Terciární prevence, její mo�nosti a limity. Plzeò: Ale� Èenìk, 

2008, 244 s. ISBN 978-80-7380-138-0. 
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nebo dávkami z poji�tìní, dále osoby, kterým takové zabezpeèení nedovoluje jejich 

zdravotní stav èi vysoký vìk. V souèasnosti mezi formy soc. péèe patøí napø. sociální 

dávky, soc. poji�tìní, peèovatelská slu�ba, sociálnì-právní ochrana, ústavní péèe, 

peèovatelská slu�ba apod. Poskytováním sociální péèe je v Èeské republice dle 

posloupnosti povìøeno MPSV ÈR, krajský úøad, obecní úøad obce s roz�íøenou pùsobností, 

povìøený obecní úøad a obecní úøad.7 

Sociální práce 

Sociální práce se øadí mezi odbornou spoleèenskovìdní disciplínu, která vychází 

z teoretických poznatkù mnoha spoleèenských vìd. Tyto vìdecké poznatky jsou v rámci 

sociální práce pøevádìni do praktické èinnosti. Na základì speciálních pracovních metod se 

z této práce stává profesionální péèe o jedince, která se sna�í zlep�it kvalitu �ivota celé 

spoleènosti.8 Sociální pracovník jako�to vykonavatel sociální práce pøi své èinnosti 

vyu�ívá poznatky z rùzných disciplín. Nejèastìji jsou to poznatky z psychologie, 

pedagogiky, sociologie a právních vìd.9 Vyu�itím znalostí z tìchto disciplín tak sociální 

pracovník doká�e lépe zhodnotit celkovou situaci svého klienta a následnì urèit sociální 

diagnózu, na jejím� základì lze provést vhodnou sociální terapii.10
 

Sociální práce v�ak zdaleka nemusí být vykonávána pouze odborníky na zmínìné vìdní 

disciplíny, kteøí svojí odbornost získali studiem na vy��ích èi vysokých �kolách nebo 

absolvováním akreditovaných vzdìlávacích kurzù v dané oblasti.  Sociální práci v rámci 

rùzných profesí v podstatì vykonávají napø. zdravotníci, policisté, pedagogové, právníci èi 

zamìstnanci státní správy a samosprávy.11
 

Sociální práce se sna�í odhalit, vysvìtlit a napravit sociální problémy (napø. chudoba, 

delikvence mláde�e, diskriminace atp.)12
 Cílem sociální práce je vytvoøení takových 

podmínek (a� u� legislativních èi spoleèenských), které zajistí ochranu a posílení 

                                                 

 

7
 MATOU�EK, O. Slovník sociální práce. Vyd. 2., pøeprac. Praha: Portál, 2008, 271 s. ISBN 978-80-7367-

368-0. 
8
 ÈERNÍKOVÁ, V., SEDLÁÈEK, V. Základy penologie pro policisty. 1. vyd. Praha: Policejní akademie 

Èeské republiky, 2002. 148 s. ISBN 80-7251-104-1. 
9
 MATOU�EK, O. a kol. Základy sociální práce, Praha: Portál, 2001, 312 s. ISBN 80-7178-473-7. 

10
 Poslání a cíle. Sociální práce [online]. 2012 [cit. 2014-08-03]. Dostupné z: 

http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=1&podsekce=17 
11

 MATOU�EK, O. Metody a øízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2. 
12

 DAVIDOVÁ, I. a kol. Metodická pøíruèka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 1. vyd. 

Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7368-628-4. 
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znevýhodnìných a ohro�ených skupin èi jednotlivcù ve spoleènosti. Tìmi mohou být 

posti�ení nebo staøí lidé, ohro�ené dìti, drogovì závislí lidé, nezamìstnaní, bezdomovci, 

prostitutky atd.
 13

  

V minulosti byla sociální práce vykonávána formou charitativní èinností církve a rùzných 

cechovních a stavovských spolkù èi rodinou.14
 Tehdej�í sociální pomoc tak úzce souvisela 

pøedev�ím s morálními vlastnostmi spjatými s nábo�enským pøesvìdèením tehdej�í 

spoleènosti. Pozdìji, zejména v období industrializace v�ak narùstají sociální problémy 

obyvatelstva a spoleènost je nucena tento problém øe�it politicky.15
 Na pøelomu 19. a 20. 

století tak vznikají první specializované �koly a univerzitní programy a postupnì se zaèíná 

zavádìt státní systém sociálního zabezpeèení. V období po r. 1990 se u nás takté� rozvíjí 

studijní obory zamìøené na sociální práci a je otevøena cesta k provádìní a øízení sociálních 

slu�eb. Vznikají tak krizová centra a nové zaøízení pro staré lidi po celé republice, rozvíjí 

se linky dùvìry, dále pomoc posti�eným a nejrùznìj�í integraèní programy.
16

  

Sociální slu�by 

Problematiku sociálních slu�eb v Èeské republice upravuje zákon è. 108/2006 Sb. 

o sociálních slu�bách, který stanový, �e sociální slu�ba je èinnost nebo soubor èinností 

zaji��ujících podle tohoto zákona pomoc a podporu osobám za úèelem sociálního zaèlenìní 

nebo prevence sociálního vylouèení. Mezi základní druhy sociálních slu�eb øadíme 

sociální poradenství, slu�by sociální péèe a slu�by sociální prevence.  

Sociální poradenství dìlíme na základní a odborné. V rámci základního poradenství jsou 

osobám poskytovány potøebné informace pøispívající k øe�ení jejich nepøíznivé sociální 

situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno napøíklad v man�elských, rodinných 

èi obèanských poradnách, dále v poradnách pro osoby se zdravotním posti�ením, pro 

seniory nebo také v poradnách pro obìti trestných èinù a domácího násilí. Zamìøuje se 

                                                 

 

13
 HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce, Praha: OSMIUM, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-

5. 
14

 MATOU�EK, O. Slovník sociální práce. Vyd. 2., pøeprac. Praha: Portál, 2008, 271 s. ISBN 978-80-7367-

368-0. 
15

 ÈERNÍKOVÁ, V. a kol. Sociální ochrana. Terciární prevence, její mo�nosti a limity. Plzeò: Ale� Èenìk, 
2008, 244 s. ISBN 978-80-7380-138-0. 
16

 HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce, Praha: OSMIUM, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-
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tedy na potøeby jednotlivých okruhù sociálních skupin a také na osoby, jejich� zpùsob 

�ivota mù�e vést ke konfliktu se spoleèností.  

Sociální poradenství øadíme mezi základní èinnosti pøi poskytování v�ech druhù sociálních 

slu�eb a poskytovatelé tìchto slu�eb jsou povinni tuto èinnost zajistit. 

Slu�by sociální péèe slou�í k pomoci osobám pøi zaji�tìní jejich fyzické a psychické 

sobìstaènosti tak, aby se v co nejvy��í mo�né míøe mohli zapojit do bì�ného �ivota 

spoleènosti a pokud jim toto neumo�òuje jejich stav, je nutné zajistit tìmto osobám 

dùstojné prostøedí a zacházení. Mezi slu�by sociální péèe patøí napøíklad peèovatelská 

slu�ba, domovy pro seniory, chránìná bydlení nebo také prùvodcovské a pøedèitatelské 

slu�by.  

Úèelem slu�eb sociální prevence je pomoc osobám pøi pøekonávání jejich nepøíznivé 

sociální situace a chránit spoleènost pøed vznikem a �íøením ne�ádoucích spoleèenských 

jevù, které jsou zpùsobeny sociálním vylouèením. Øadíme sem napøíklad kontaktní èi 

intervenèní centra, nízkoprahová zaøízení pro dìti a mláde�, dále azylové domy, 

noclehárny, domovy na pùl cesty apod. 

Jednotlivé druhy sociální slu�by jsou následnì poskytovány pobytovou, ambulantní nebo 

terénní formou.17
 

Pobytovými slu�bami se rozumí slu�by spojené s ubytováním v zaøízeních sociálních 

slu�eb, co� mohou být napøíklad právì vý�e zmínìné azylové domy, domy na pùl cesty, 

noclehárny, pracovi�tì rané péèe, intervenèní centra, zaøízení následné péèe atd.18
 Patøí 

sem mimo jiné také domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním posti�ením, 

chránìné bydlení a dal�í.19
  

Ambulantními slu�bami jsou takové slu�by, za kterými osoba dochází samostatnì nebo je 

do zaøízení sociálních slu�eb doprovázena nebo dopravována a souèástí slu�by není 

ubytování.20
 

                                                 

 

17
 Zákon o sociálních slu�bách. In: 108/2006 Sb. 2006. 

18
 KOZLOVÁ, L. Sociální slu�by. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2005, 79 s. ISBN 80-725-4662-7. 

19
 Zákon o sociálních slu�bách. In: 108/2006 Sb. 2006. 

20
 Zákon o sociálních slu�bách. In: 108/2006 Sb. 2006. 



UTB ve Zlínì, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 16 

 

 

Terénními slu�bami se rozumí slu�by, které jsou osobì poskytovány prostøednictvím 

sociálního pracovníka v jejím pøirozeném sociálním prostøedí.21
 V praxi je terénní sociální 

práce nazývána takté� sociálním �etøením.22
 Mezi známé pøíklady terénní sociální práce 

patøí tzv. �streetwork�. Význam slova �streetwork�, který lze doslovnì pøelo�it jako práce 

na ulici, v�ak v praxi znamená pøesnì vymezenou metodu sociální práce, kterou 

vykonávají specificky orientovaní sociální pracovníci. Práce tìchto pracovníkù tak není 

výhradnì na ulici, ale ulice v tomto pøípadì mù�e symbolizovat jakékoliv otevøené èi 

zastøe�ené neinstitucionalizované prostøedí (parky, høi�tì, nádra�í, sklepy, herny, pì�í zóny 

apod.) Jedná se tedy o urèitou vyhledávací, mobilní terénní sociální práci, která se 

zamìøuje na problémové skupiny osob, u�ivatele návykových nebo omamných 

psychotropních látek, osoby bez pøístøe�í, osoby �ijící v sociálnì vylouèených komunitách 

a jiné sociálnì ohro�ené skupiny. Cílem slu�by je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat 

rizika jejich zpùsobu �ivota. 
23

 
24

 

Sociální pracovník 

Náplò práce sociálního pracovníka je definována v z. è. 108/2006 Sb. o sociálních 

slu�bách, který øíká, �e sociální pracovník vykonává sociální �etøení, zabezpeèuje sociální 

agendy vèetnì øe�ení sociálnì právních problémù v zaøízeních poskytujících slu�by 

sociální péèe, dále zabezpeèuje metodickou, analytickou a koncepèní èinnost v sociální 

oblasti a  poskytuje sociálnì právní poradenství. Nedílnou souèástí jeho práce je také 

depistá�ní èinnost, poskytování krizové pomoci vèetnì sociálního poradenství a sociální 

rehabilitace. Sociální pracovník se dále zabývá poskytováním odborné èinnosti 

v zaøízeních poskytujících slu�by sociální prevence, dále zji��uje potøeby obyvatel obce a 

kraje a koordinuje poskytování sociálních slu�eb.25
 

Z vý�e uvedeného vyplývá, �e funkce sociálního pracovníka spoèívá v rozmanité èinnosti a 

aby mohl uspokojit potøeby svých klientù, musí vycházet z odborných znalostí a dobré 

orientace v dané problematice. S tím souvisí jeden ze zákonných po�adavkù k výkonu 

                                                 

 

21
 Zákon o sociálních slu�bách. In: 108/2006 Sb. 2006. 

22
 DAVIDOVÁ, I. a kol. Metodická p�íru ka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 1. vyd. 

Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7368-628-4. 
23

 MATOU�EK, O. Metody a �ízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2. 
24

 Terénní sociální práce v sociálnì vylouèených lokalitách. Ministerstvo práce a sociálních vìcí [online]. 

[cit. 2014-08-15]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/2317 
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tohoto povolání, kterým je mimo plné svéprávnosti, bezúhonnosti a zdravotní zpùsobilosti, 

právì odborná zpùsobilost.26
  

Odbornou zpùsobilost mù�e sociální pracovník získat napøíklad dosa�ením vy��ího 

odborného vzdìlání v oborech zamìøených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálnì 

právní èinnost èi humanitární práci nebo charitní èinnost. Dále vysoko�kolským vzdìláním 

v bakaláøském, magisterském nebo doktorském studijním programu zamìøeném na sociální 

práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péèi a sociální patologii èi právo nebo 

speciální pedagogiku. Zákon o sociálních slu�bách umo�òuje získání odborné zpùsobilosti 

také absolvováním akreditovaných vzdìlávacích kurzù ve vý�e uvedených oblastech za 

podmínek stanovených tímto zákonem.27
 

1.3 Penitenciární, postpenitenciární a kontinuální sociální péèe 

Penitenciární péèe  

Zjednodu�enì lze øíci, �e penitenciární péèe se omezuje pouze na pomoc jedinci, který se 

nachází ve vìznici pro VTOS nebo ve vazební vìznici. Tato péèe se vztahuje 

k pøipravovanému nebo probíhajícímu resocializaènímu procesu a jeho cílùm a je 

vykonávána vìzeòským personálem, co� mù�e být sociální pracovník, vychovatel, 

psycholog nebo speciální pedagog.28
 V rámci penitenciární péèe mù�e za svými klienty 

nacházejícími se za zdmi vìznice docházet také sociální kurátor nebo jiní sociální 

pracovníci, kteøí nejsou zamìstnanci Vìzeòské slu�by ÈR.  

Postpenitenciární péèe  

Postpenitenciární péèe je následná péèe vykonávaná mimo jiné právì sociálními kurátory, 

poskytovaná lidem po návratu z VTOS nebo po výkonu jiné sankce, která navazuje na 

práci � pomoc sociálního pracovníka a ostatních zamìstnancù Vìzeòské slu�by ÈR a je 

poskytována výhradnì na základì zájmu klienta. 

Rozsah postpenitenciární péèe lze dále rozdìlit do tøech pojetí. 

                                                                                                                                                    

 

25
 Zákon o sociálních slu�bách. In: 108/2006 Sb. 2006. 

26
 Zákon o sociálních slu�bách. In: 108/2006 Sb. 2006. 

27
 Zákon o sociálních slu�bách. In: 108/2006 Sb. 2006. 

28
 ÈERNÍKOVÁ, V. a kol. Sociální ochrana. Terciární prevence, její mo�nosti a limity. Plzeò: Ale� Èenìk, 

2008, 244 s. ISBN 978-80-7380-138-0. 
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V u��ím smyslu je postpenitenciární péèe poskytována pouze na základì zájmu osob 

propu�tìných z VTOS a to buï formou sociální péèe, nebo sociální pomoci. 

V �ir�ím smyslu je postpenictenciární péèe poskytována propu�tìným osobám z VTOS 

nejen na základì jejich zájmu, ale také formou povinného dohledu. To se týká zejména 

osob se záva�nými problémy v oblasti sociální adaptace a reintegrace, u kterých hrozí 

opìtovné sociální selhání. Sem mù�eme zaøadit napø. dohled Probaèní a mediaèní slu�by 

nad pachatelem, který byl podmínìnì propu�tìn z VTOS s vyslovením dohledu (tzv. 

parole), nebo v pøípadech ochranného léèení ambulantního. 

V nej�ir�ím pojetí je sociální péèe a pomoc poskytována dobrovolnì a bezplatnì v�em 

pachatelùm, i tìm, kteøí si odpykali jakýkoli jiný trest ne� trest odnìtí svobody. Zde je�tì 

mù�eme rozli�ovat tzv. ranou pomoc, kdy jedinec mù�e vyu�ít sociální péèe a pomoci ji� 

v prvním momentu konfliktu se zákonem v pøípravném øízení (napø. i obvinìný ve 

vazbì).29
 

Mimo sociálního kurátora mohou v rámci postpenitenciární péèe pùsobit rùzné subjekty, 

které budou popsány ní�e v textu. 

Kontinuální sociální péèe  

Kontinuální sociální péèe je zjednodu�enì øeèeno spojení penitenciární a postpenitenciární 

péèe, kdy je s klientem pracováno nejenom ve v�ech fázích trestního øízení, ale i na 

svobodì. Nebo� jak uvádí vyhlá�ka MPSV è. 182/1991, mezi okruh osob, kterým se 

poskytuje péèe, patøí zejména propu�tìní z VTOS a obèané, proti nim� je vedeno trestní 

øízení, popø., jim� byl VTOS podmínìnì odlo�en a kteøí pomoc potøebují k pøekonání 

nepøíznivých sociálních dopadù.  Dále jde o obèany závislé na alkoholu nebo jiných 

toxikomaniích, kteøí sociální péèi potøebují v øe�ení sociálních situací, obèany �ijící 

nedùstojným zpùsobem �ivota, obèany propu�tìné ze �kolských zaøízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy po dosa�ení zletilosti.30
  

Pøedev�ím díky iniciativì sociálních kurátorù v dobì po amnestii prezidenta republiky na 

poèátku 90. let, zaèala kontinuální soc. péèe získávat dne�ní podobu. Øe�ení problémù 
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 ÈERNÍKOVÁ, V. a kol. Sociální ochrana. Terciární prevence, její mo�nosti a limity. Plzeò: Ale� Èenìk, 
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 Vyhlá�ka MPSV. In: 182/1991 Sb. 1991 



UTB ve Zlínì, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 19 

 

 

obvinìných a odsouzených v co nejvìt�ím pøedstihu pøed jejich propu�tìním z VTOS, 

umo�òuje minimalizovat následky jejich nepøíznivé situace. Efektivitu bìhem tohoto 

procesu také vy�aduje spolupráci sociálních pracovníkù Vìzeòské slu�by ÈR se sociálními 

kurátory.  To vy�aduje pøedev�ím vzájemnou výmìnu informací získaných v prùbìhu 

práce s klienty v jednotlivých fázích trestního øízení. Tomuto výraznì napomáhá 

ohla�ovací povinnost, která Vìzeòské slu�bì ÈR od kvìtna 1995 ukládá povinnost 

vyrozumívat sociální kurátory mimo jiné o v�ech vìzních s trvalým bydli�tìm na území 

ÈR, kteøí nastoupili k výkonu vazby nebo VTOS a také v dostateèném pøedstihu 

vyrozumìt sociální kurátory o jejich propu�tìní. To umo�òuje lep�í navázání vztahu 

sociálního kurátora se svým klientem a také kvalitnìj�í pøípravu klienta zpìt do civilního 

�ivota.31
  

1.4 Subjekty kontinuální sociální péèe 

Sociální pracovník Vìzeòské slu�by ÈR 

Je odborným obèanským zamìstnancem VS ÈR, jeho� èinnost upravují pøíslu�ná naøízení 

generálního øeditele VS ÈR. Profesní èinnost tohoto sociálního pracovníka se mù�e li�it 

vzhledem k tomu, v jaké vìzeòské instituci pùsobí. Ve vazební vìznici jde nejèastìji o 

èinnost zamìøenou na sni�ování stresu a napìtí obvinìných a poskytování sociálnìprávního 

poradenství. Ve vìznici pro VTOS sociální pracovník plní rùzné úkoly v nástupním 

oddìlení, kde vypracovává sociální diagnostiku odsouzeného, dále, v prùbìhu VTOS, kdy 

na základì programu zacházení s odsouzeným jde pøedev�ím o dlouhodobìj�í a 

cílevìdomou sociálnì výchovnou práci a nakonec ve výstupním oddìlení vìznice, kde se 

sociální pracovník zamìøuje èinnosti spojené s pøípravou odsouzeného na �ivot mimo 

vìznici. Jde pøedev�ím o samoobslu�né a tzv. extramurální aktivity, které podporují 

praktický nácvik sociálních dovedností mimo vìzeòské zaøízení. V obou pøípadech se v�ak 

práce sociálního pracovníka Vìzeòské slu�by ÈR, a� u� ve vazební vìznici nebo vìznici, 

zamìøuje na plynulý pøechod odsouzených do øádného obèanského �ivota. Pøi této èinnosti 

spolupracuje napøíklad se sociálními kurátory èi Probaèní a mediaèní slu�bou ÈR, se 

kterými si vymìòují informace týkající se svých klientù. Spolupracuje také se zástupci 
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nevládních neziskových organizací, kteøí navazují na práci sociálních pracovníkù po 

propu�tìní odsouzených z výkonu trestu a usilují o vytvoøení pøíznivých podmínek pro 

�ivot bez navrácení se k trestné èinnosti.32
 
33

  

Kurátor pro dìti a mláde� 

Dle zákona è. 359/1999 Sb. o sociálnìprávní ochranì dìtí je kurátor pro dìti a mláde� 

zamìstnancem obce s roz�íøenou pùsobností. Jeho èinnost spoèívá v provádìní opatøení 

smìøujících k odstranìní, zmírnìní nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch 

psychického, fyzického a sociálního vývoje dítìte.34
 

Mezi klienty kurátorù pro mláde� se øadí nezletilé dìti do vìku 15 let, které se dopustily 

èinu jinak trestného.  Dále mladiství ve vìku mezi 15 a 18 lety, kteøí se dopustily 

pøestupku, nebo u kterých bylo zahájeno trestní stíhání. Øadí se sem i dìti nebo mladiství, 

u kterých se objevují záva�né opakované poruchy chování (toxikomanie, agresivita, 

zá�koláctví, alkoholismus, apod.) Kurátoøi pro dìti a mláde� poskytují svým klientùm, 

stejnì jako jejich rodinám sociálnìvýchovnou péèi, pomoc, a sociálnìprávní poradenství. 

V rámci své èinnosti spolupracují s ostatními institucemi, jako je orgán sociálnì-právní 

ochrany dìtí, se �kolami, internáty, apod.
35

 

Sociální kurátor pro dospìlé 

Mezi stì�ejní subjekty kontinuální sociální péèe pøi práci s dospìlými obèany patøí 

jednoznaènì sociální kurátor pro dospìlé, té� známý pod názvem koordinátor péèe pro 

obèany spoleèensky nepøizpùsobené. Je zaøazen na sociálních referátech obecních úøadù 

obcí s roz�íøenou pùsobností. Jeho práce spoèívá pøedev�ím v sociálnìvýchovné práci 

s klientem, v poskytování  sociálnìterapeutické a poradenské slu�bì, ale také ve snaze 
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pomoci klientovi pøi osvojení si sociálnì akceptovatelného �ivotního stylu a integrovat ho 

tak do u��ího i �ir�ího sociálního prostøedí.36
 

Sociální kurátor na rozdíl od jiných subjektù kontinuální sociální péèe umo�òuje 

spolupráci se svými klienty i v dobì, kdy vùbec nemusí být zahájeno trestní øízení a klient 

se nachází na svobodì.  

Pøi své èinnosti sociální kurátor mimo klienta a jeho rodiny spolupracuje také s rùznými 

subjekty jako napøíklad se �kolskými zaøízeními pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, s Policií ÈR, soudy, s Vìzeòskou slu�bou ÈR, dále s Probaèní a mediaèní 

slu�bou ÈR, se zdravotnickými zaøízeními, nestátními neziskovými organizacemi, 

ubytovateli, potencionálními zamìstnavateli nebo se správními úøady a územními 

samosprávními celky (odbor sociálních vìcí, bytový odbor apod.).37
 

Jednotlivým metodám a práci sociálního kurátora bude vìnována následující kapitola. 

Ostatní subjekty kontinuální sociální péèe 

Vedle vý�e popsaným subjektù, kteøí se øadí do státem poskytované sociální pomoci, 

existují je�tì nestátní neziskové organizace, které se takté� významnì podílejí na 

kontinuální sociální péèi o klienty. Vznik tìchto organizací se vá�e k polistopadovému 

období, kdy se otevøely mo�nosti pro rùzné obèanské, církevní a charitativní sdru�ení a 

organizace. Díky tomu se rozrostl i poèet nabízených sociálních slu�eb, které se zaèaly 

orientovat na problémy rùzných sociálních skupin obyvatelstva.  

Tyto subjekty mù�eme rozdìlit podle druhu nabízené pomoci.  

Prvním druhem pomoci je materiální pomoc ve formì poskytnutí potravin, o�acení apod. 

Tímto druhem pomoci se zabývá napøíklad Èeský èervený køí�, dále charitní organizace 

adventistické církve � ADRA nebo Èeská katolická charita. 

Poradenská pomoc je dal�ím druhem pomoci svým klientùm, kteøí se nacházejí v krizové 

situaci èi situaci nouze. Tuto pomoc nabízí napøíklad Spoleènost na pomoc 
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pronásledovaným a vìznìným, Domov Matky Terezy, Sdru�ení pro pomoc propu�tìným 

vìzòùm a lidem v nouzi nebo nadace Klíè. 

Tøetím druhem jsou organizace, které svým klientùm poskytují mo�nost ubytování, osobní 

hygieny, stravu, zdravotní péèi, poradenství èi rùzné integrativní programy. Mezi 

nejznámìj�í patøí Azylové domy, které jsou provozovány v rùzných mìstech po celé 

republice. Podléhají urèitému øádu a svým klientùm za drobnou finanèní èástku poskytují 

ubytování a mo�nosti osobní hygieny. Mimo to také nabízejí poradenskou èinnost 

sociálních pracovníkù. Dal�ím velice známým výrazem pro køes�anskou organizaci je 

Armáda Spásy. Ta je známá pøedev�ím prací s jedinci nacházejícími se na okraji 

spoleènosti, jako jsou bezdomovci, narkomani, prostitutky, alkoholici apod. Obì tyto 

organizace se sna�í svojí poskytovanou péèí klienty nasmìrovat k pozitivnìj�ímu vnímání 

budoucnosti a ulehèit jim integraci do spoleènosti. 

Zmínìná obèanská, církevní nebo charitativní sdru�ení a organizace pøispívají k obohacení 

sítì poskytovaných sociálních slu�eb a jsou pova�ovány za významné subjekty realizace 

sociální prevence a prevence kriminality.38
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2. PRÁCE SOCIÁLNÍHO KURÁTORA V ÈR OD HISTORIE PO 

SOUÈASNOST 

Jak ji� napovídá název druhé kapitoly, v této èásti práce se zamìøím na èinnost sociálního 

kurátora u nás od historie a� po souèasné období. Dále zde bude popsána náplò práce a 

nejèastìj�í metody, které sociální kurátor vyu�ívá pøi své práci s klienty. Také se zde 

zabývám souèasnou legislativou, která souvisí s výkonem èinnosti sociálního kurátora 

v Èeské republice. 

2.1 Pohled na historii práce sociálního kurátora 

Jak uvádí Slovník latinsko-èeský z roku 1926, slovo kurátor pochází z latinského �cura�, 

co� v pøekladu znamená péèi, starost, pozornost èi horlivost. �curatio� potom znamená 

øízení èi správu a slovo �cutator� lze pøelo�it jako poruèník, správce èi zástupce.39
 

První zmínky o sociální práci s odsouzenými a jejich rodinami mù�eme nalézt ji� v 

køes�anské filozofii zalo�ené na milosrdenství a pomoci bli�nímu. Tato pomoc v�ak v�dy 

nevycházela pouze z nábo�enského pøesvìdèení, ale také z dùvodu ochrany pøed obtí�nì se 

adaptabilními jedinci, kteøí nedodr�ovali obecnì platné normy a ohro�ovali tak nejenom 

právní øád, ale celou spoleènost.40
 

V mojí bakaláøské práci se v�ak zamìøíme na období od 50. let 20. století u nás v tehdej�ím 

Èeskoslovensku. V této dobì zaèíná být stále vìt�í potøeba vytvoøení systému, který by se 

zabýval péèí o propu�tìné z VTOS. Koncem 50. let jsou pøijata první opatøení, které øe�í 

zavr�ení procesu nápravy a pøevýchovy osob propu�tìných z nápravných zaøízení a 

výchoven dorostu. �lo napøíklad o vládní usnesení è. 864 ze dne 14.10.1959, které 

zakládalo oznamovací povinnost vìzeòských institucí s pøedstihem alespoò jednoho 

mìsíce pøed propu�tìním odsouzeného na svobodu oznámit pøesné datum tohoto 

propu�tìní spoleènì s dal�ími údaji potøebnými pro pozdìj�í získání zamìstnání propu�tìné 

osoby. Tehdej�í spoleènost si zaèíná uvìdomovat, �e podmínky, které na odsouzené osoby 

èekají na svobodì po propu�tìní z výkonu trestu, mají zásadní význam v procesu dovr�ení 
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nápravy tìchto jedincù a �e problém recidivy souvisí s kvalitou následné péèe spoleènosti 

o odsouzené po návratu na svobodu. Tato my�lenka postpenitenciární péèe se do zákonné 

podoby dostala zákonem è. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody.41
  

Jakýmsi pomyslným mezníkem v historii pùsobení kurátorù na na�em území se stal r. 

1968. V tomto roce byl toti� uskuteènìn experiment Postpenitenciární péèe v rámci 

rozsáhlej�ího výzkumu Faktoru recidivy, který uskuteènil výzkumný ústav kriminologický 

pøi Generální prokuratuøe ÈSSR. Brzy se tomuto projektu zaèalo øíkat Projekt Øásnovka, 

podle místa, kde se nacházely první kanceláøe tehdej�ích výzkumníkù. Do tohoto projektu 

bylo po dobu jednoho roku zaøazeno na sto osob propu�tìných z vìzení, na kterých bylo 

provìøeno pou�ití tøí metod práce s propu�tìnými osobami. Jednalo se o úèinnou metodu 

sociální práce, metodu psychoterapeutickou, která se ukázala jako vhodný doplnìk 

k metodì pøede�lé a metodu spolupráce s dobrovolníky (tzv. dùvìrníky), která se v�ak 

neovìøila, nebo� se nepodaøilo vytvoøit fungující sí� dobrovolníkù. Na základì 

výzkumných zji�tìní se zaèínalo ukazovat, �e pouhá postpenitenciární péèe není pøíli� 

efektivní a èinnost kurátorù se tak postupnì zaèala ubírat ke kontinuální práci s klientem. 

Je�tì v prùbìhu trvání Øásnovky zaèala vznikat postupná sí� sociálních kurátorù 

zaèlenìných do sociálních odborù okresních národních výborù a obvodních úøadù mìst, 

kde pùsobili jako specializovaní pracovníci pospenitenciární péèe. Co bylo ale 

nejdùle�itìj�í, tak to, �e tento výzkum dokázal, �e ke sní�ení poètu recidivistù mù�e 

výraznì pøispìt kvalitnì provádìná sociální práce a projekt Øásnovka tak v podstatì 

zapoèal existenci této specifické sociální slu�by, která postupem èasu dospìla podobì, jak 

jí známe dnes.42
  

Soudobá práce a metody sociálního kurátora budou podrobnìji popsány ní�e. 

2.2METODY A OBSAH PRÁCE SOCIÁLNÍHO KURÁTORA 

Sociální kurátoøi mohou pøi své práci s klienty vybírat z nìkolika pøístupù a metod sociální 

práce. Volba vhodného pøístupu a metody by se v�ak v�dy mìla odvíjet od povahy 

klientova problému a to pøedev�ím od jeho �ivotní situace a pracovních podmínek. 
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Neménì dùle�ité je, aby sociální kurátor pøi práci se svým klientem zvolil takovou metodu, 

která by byla nejenom nejvhodnìj�í ve vztahu ke klientovým problémùm, ale aby tuto 

zvolenou metodu sociální kurátor, pokud u� se rozhodne pro její vyu�ití, dobøe ovládal. 

V této práci se zamìøím na dva v souèasnosti nejvíce vyu�ívané pøístupy pou�ívané 

sociálními kurátory pøi práci se svými klienty. Jedná se o úkolovì orientovaný pøístup a 

systemický pøístup.43
 Dal�ím v souèasnosti èasto vyu�ívaným pøístupem je pøístup 

orientovaný na klienta.44
 

Dùle�itou fází práce s klientem je poèáteèní kontakt sociálního kurátora s klientem. 

Nejenom, �e správné navázání kontaktu a zmapování situace, ve které se klient nachází, je 

potøebné pro správné rozhodnutí, z jakého pøístupu èi metody bude sociální kurátor 

vycházet, ale od prvního kontaktu se odvíjí výsledky celé intervence.45
 
46

  

Nesmíme zapomínat, �e podle stávající zákonné úpravy je péèe poskytovaná sociálním 

kurátorem zalo�ena na bázi dobrovolnosti. Klient tedy nemá �ádnou právní povinnost 

vyu�ít nabízené pomoci.47
 Z profesionálního hlediska by v�ak sociální kurátor mìl mít 

zájem na tom, aby klienta motivoval ke zmìnì jeho chování nebo �ivotních podmínek. 

Pokud klient nabízenou pomoc odmítá, nemusí to je�tì znamenat, �e o nabízené pomoci 

neinformuje nìkoho jiného, nacházejícího se v podobné situaci a nebo, �e o pomoc bude 

mít je�tì v budoucnu zájem on sám. V poèáteèní fázi jde tedy pøedev�ím o to, aby kurátor 

získal dùvìru svého klienta. Toho lze docílit jednáním zalo�eném na rùzných principech. 

První z nich je pricnip spravedlnosti, kdy je s klientem nakládáno tak, aby nebyly omezeny 

jeho práva. Dal�í je princip rovnosti, co� znamená, �e se poèítá se specifickými potøebami 

klientù, kdy napøíklad po pohybovì omezených klientech nemù�eme vy�adovat stejné 

po�adavky jako po zdravých klientech. Princip spoluúèasti znamená zapojení klientù do 
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procesu plánování, koordinování a vyhodnocování slu�eb tak, aby odpovídaly jejich 

skuteèným potøebám. Sociální kurátor by své klienty mìl vést k získání vìt�í kontroly nad 

svými �ivoty a také pøedcházet závislosti klientù na systémech pomoci, co� nazýváme jako 

princip zplnomocnìní.48
   

Pøi prvním kontaktu by mìl sociální pracovník pøedev�ím dbát na pøivítání a uvolnìném 

rozhovoru, èeho� mù�e dosáhnout tak, �e sociální kurátor ke svému klientovi projeví urèitý 

respekt a rozhovor zaène tøeba tématem o klientových pøednostech, dovednostech èi jiném 

klientovi pøita�livém tématu, tak, aby navodil uvolnìnou atmosféru. Ze strany soc. 

kurátora je také dùle�ité ukázat opravdový zájem o problémy a situaci, ve které se klient 

nachází. Sociální kurátor by se mìl vyvarovat pouèování èi vytýkání klientova �ivotního 

stylu. Mìl by mu spí�e vysvìtlit mo�né dùsledky jeho jednání.49
 

Úkolovì orientovaný pøístup 

O jeho rozvoj se poèátkem 70. let minulého století zaslou�il William J. Reid a Laura 

Epstein. Vznikl jako reakce na tehdy pøevládající dlouhodobou a èasovì neohranièenou 

práci s klientem, která v�ak postrádala dùraz na proces øe�ení problémù klienta. Na základì 

Reidova výzkumu se toti� zjistilo, �e krátkodobá práce s klientem je mù�e být daleko 

pøínosnìj�í, nebo� jak se ukázalo, tak klient se na základì pøíli� dlouhé pomoci ze strany 

sociálního pracovníka v podstatì na tomto pracovníkovi stává závislý, nebo� mù�e dojít ke 

ztrátì dùvìry ve své vlastní schopnosti zvládnout daný problém sám. Tento pøístup je proto 

zalo�en na aktivní roli klienta a jeho potenciálu øe�it daný problém s vyu�itím svých 

vlastních silných stránek. Klient si sám stanovuje cíle a schvaluje strategii øe�ení. Tím se 

klient aktivnì úèastní celého pomáhajícího procesu, kterému zároveò rozumí, co� vede 

k posílení klientovi sebedùvìry a daleko efektivnìj�ímu výsledku. Klíèovou slo�kou 

poskytované slu�by je urèitý úkol, který se klient v rámci 8 - 12 sezení v prùbìhu 3 - 4 

mìsícù sna�í za pomoci sociálního pracovníka splnit. Dohodnuté úkoly poté mohou být 
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provádìni v prostøedí klienta bez pøítomnosti sociálního pracovníka nebo v prùbìhu 

spoleèných sezení klienta s pracovníkem. 50
 
51

  

Systemický pøístup 

V sociální práci je tento pøístup uplatòován od 80. let 20. století. Dnes je jedním z hlavních 

smìrù v sociální práci i ostatních spoleèenských vìdách. Systemický pøístup je zalo�en na 

my�lence, �e klient a jeho potí�e jsou souèástí urèitého systému. Na klienta není nahlí�eno 

pouze na základì jeho vnitøních psychických faktorù, ale pøedpokládá se, �e klientovo 

chování a potí�e jsou ovlivòovány prostøedím (rodina, komunita, �kola apod.), ve kterém 

se klient nachází.52
 Úèastníkem tohoto �problémem utváøeného systému� se tak v podstatì 

stává i sociální pracovník, nebo� se podílí na øe�ení daného problému. Ten se s klientem 

pomocí dialogu dohodne na problému a sociální pracovník poté urèí okruh osob, kterých se 

problém týká a tyto osoby zahrne do procesu øe�ení.53
 I v tomto pøístupu se klade dùraz na 

klientovu aktivitu, iniciativu a zodpovìdnost za zmìnu, která je podporována ze strany 

sociálního pracovníka.54
 

Pøistup orientovaný na klienta 

Tento pøístup se v sociální práci zaèal prosazovat od poèátku 60. let 20. století díky C. R. 

Rogersovi, který zjistil, �e ke zmìnì u klienta dochází pøi pro�ívání vztahu se sociálním 

pracovníkem, který je zalo�en na 3 podmínkách. Autenticitì, akceptaci a empatii. 

Autenticitou se rozumí� Akceptaci v tomto pøípadì znamená, �e sociální pracovník ke 

svému klientu pøistupuje s dùstojností a reaguje na nìj jako na reálnou bytost se v�emi 

pozitivními i negativními vlastnostmi, pøièem� se nevyluèuje vyjádøení nesouhlasu 

s nìèím, co klient udìlal nebo hodlá udìlat. Sociální pracovník se také musí umìt vcítit do 

problémù svého klienta, co� nazýváme empatií. V tomto pøístupu se rovnì� uplatòuje 
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pravidlo, �e klient je v centru procesu a který urèuje, co jej trápí a co jsou jeho hlavní 

problémy.55
 
56

 

Mezi dal�í vyu�ívané metody patøí sociální práce s rodinou klienta. Tato metoda se 

nezabývá klientem jako jednotlivcem, ale zamìøuje se na celou rodinu klienta. Odborníky 

z praxe toti� bylo zji�tìno, �e problémy jednotlivce èasto souvisí s celou rodinou klienta a 

proto je dùle�ité, aby sociální pracovník zapojil do spolupráce na øe�ení klientova 

problému v�echny èleny jeho rodiny, kterých se problém dotýká. Èlenové rodiny se toti� 

navzájem ovlivòují a komunikují spolu a jejich úèast na øe�ení problému tak zvy�uje 

efektivitu celé intervence.57
  

Dal�í metodou mù�e být sociální práce se skupinou, která na rozdíl od skupinové terapie 

neøe�í pouze emocionální problémy a poruchy chování jednotlivcù, ale zamìøuje se také na 

rozvoj sociálních dovedností, vzdìlávací aktivity a vzájemnou výmìnu informací èlenù, 

kteøí se schází v této skupinì za úèelem dosa�ený podobných cílù èi vyøe�ením urèitých 

problémù za pomoci sociálního pracovníka.58
  

Komunitní práce dal�í metodou sociální práce, pøi které se na øe�ení problému komunity 

(lidé �ijící na spoleèném území, usilující o zlep�ení postavení lidí se stejným etnickým 

pùvodem èi lidé se spoleènými �ivotními podmínkami a problémy) podílí lidé, kteøí mají 

na tuto komunitu, je� jsou èleny, vliv.59
 
60

 

Do profesního souboru èinností sociálního kurátora øadíme také depistá�, krizovou 

intervenci, socioterapii, pøípadovou práci, èi odborné poradenství, Tyto metody budou 

podrobnìji popsány v následujících kapitolách.  
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Snad ve v�ech zmiòovaných pøístupech sociální kurátor vyu�ívá pøi komunikaci s klientem 

rozhovor, který patøí k základním sociálnì výchovným metodám sociální pedagogiky.61
 

Rozhovor slou�í k navázání vztahu s klientem, díky kterému je mo�ná dobrá spolupráce, 

která vede k potøebné zmìnì. Aby sociální kurátor rozpoznal skuteèné potøeby svého 

klienta, musí umìt aktivnì naslouchat. Pøi tom vyu�ívá technik jako objasòování, 

parafrázování, reflektování a shrnování. Dále pøi komunikaci dle potøeby vyu�ívá otevøené 

èi uzavøené otázky a dùraz klade i na neverbální komunikaci. Pøi této mimoslovní 

komunikaci si sociální kurátor na klientovi v�ímá pøedev�ím oèního kontaktu, odstínu 

hlasu, výrazu oblièeje, rukou èi pozicí tìla. Také klientovo obleèení a celkový zjev mohou 

sociálnímu pracovníkovi ledacos prozradit. To samé ale platí i naopak a proto je dùle�ité, 

aby si sociální kurátor pøi komunikaci, a� u� verbální èi neverbální, uvìdomoval a 

korigoval svoje projevy tak, aby jimi klienta neodradil. Z tìchto dùvodù je nutné, aby 

ka�dý sociální kurátor ovládal a vhodnì aplikoval poznatky ze sociální pedagogiky.62
 

Rovnì� je dùle�ité, aby sociální kurátor vykonával svoji èinnost v�dy v souladu s Etickým 

kodexem sociálních pracovníkù ÈR a platnou legislativou. 

2.3 Souèasný stav a legislativní úprava práce sociálních kurátorù u nás 

Souèasná legislativa upravující práci sociálního kurátora 

V roce 2006 do�lo ke schválení nových právních pøedpisù upravujících sociální oblast. 

Tato novela znamenala zásadní zmìnu jak pro pracovní náplò sociálních kurátorù, tak pro 

jejich zaøazení v rámci veøejné správy.  

Mezi souèasné právní pøedpisy upravující práci sociálního kurátora patøí:  

 zákon è. 108/2006 Sb., o sociálních slu�bách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

 zákon è. 110/2006 Sb., o �ivotním a existenèním minimu, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù 

 zákon è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù  
 

Vý�e uvedené zákony jsou doplnìny: 
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 vyhlá�ka è. 504/2006 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o 

pomoci v hmotné nouzi, ve znìní vyhlá�ky �. 626/2006 Sb., 
 vyhlá�ka è. 505/2006 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o 

sociálních slu�bách, 
 metodický pokyn è. 2/2006 k zákonu è. 111/2006 Sb. � upraven a doplnìn 

metodickým pokynem è. 7/2007 k zákonu è. 111/2006,  
 doporuèené postupy MPSV k vybraným oblastem zákona o sociálních slu�bách, 
 doporuèený postup k vybraným otázkám vztahujícím se k pùsobnosti obcí a 

krajù podle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních slu�bách. 
 

Zejména nabytí úèinnosti zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních slu�bách znamenalo na poli 

pùsobnosti sociálního kurátora veliký pøínos. Ten toti� stanovuje obecním úøadùm obcí 

s roz�íøenou pùsobností povinnost koordinovat sociální slu�by pro osoby ohro�ené 

sociálním vylouèením a také umo�òuje propojení koordinaèních aktivit s výkonem pøímé 

práce s cílovou skupinou klientù sociálních kurátorù.63
 

Také zákon è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi znamenal zásadní zmìnu v èinnosti 

sociálního kurátora. Ten obecním úøadùm obcí s roz�íøenou pùsobností umo�nil v rámci 

mimoøádné okam�ité pomoci mo�nost poskytovat vìcné a finanèní dávky osobám 

ohro�eným sociálním vylouèením. Tím sociálním kurátorùm vznikla mo�nost souhrnnì 

øe�it situace osob sociálnì vylouèených a zároveò ohro�ených sociálním vylouèením.64
 

Dal�ím z významných zákonù pøijatých v r. 2006 byl zákon è. 110/2006 Sb., o �ivotním a 

existenèním minimu, který je podpùrným právním pøedpisem k zákonu o hmotné nouzi, a 

který pøedev�ím definuje �ivotní a existenèní minimum.65
 

V minulosti patøil do rozsáhlého souboru èinností sociální kurátora mimo jiné i výkon 

urèitého �státního dohledu� nad lidmi podmínìnì propu�tìnými z vìznic. Se vznikem 

Probaèní a mediaèní slu�by a nabitím úèinnosti zákona è. 257/2000 Sb. o Probaèní a 

mediaèní slu�bì, tuto roli pøevzal tento novì vzniklý institut, co� sociálním kurátorùm 

výraznì odlehèilo od ji� tak velmi nároèné práce a mohli se tak intenzivnìji vìnovat 
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specifickému druhu sociální práce zamìøující se pøedev�ím na terciální prevenci pøed 

sociálnì patologickými jevy.66
 
67

 
68

 

V souèasnosti v Èeské republice pùsobí celkem 205 sociálních kurátorù rozmístìných 

v rùzných krajích. Nejvy��í poèet pøipadá na Jihomoravský kraj, kde pùsobí 47 sociálních 

kurátorù. Hned za tímto krajem je kraj Moravskoslezský s 24 sociálními kurátory a 

Jihoèeský kraj, kde pùsobí 20 sociálních kurátorù. Nejmen�í poèet sociálních kurátorù je 

zastoupen v Plzeòském kraji, kde pùsobí 4 sociální kurátoøi. Co se týèe zastoupení 

sociálních kurátorù dle pohlaví, tak �eny tuto profesi vykonávají v poètu 138 a mu�ské 

pohlaví je zastoupeno poètem 67 sociálních kurátorù.69
 Tito sociální kurátoøi vykonávají 

svoji èinnost na magistrátních úøadech, úøadech mìstských èástí nebo mìstských úøadech. 

Zde potom mohou pùsobit na rùzných sociálních odborech v rùzných oddìleních. Funkce 

sociálních kurátorù se také v jednotlivých obcích mù�e li�it v závislosti na druhu 

svìøených úkolù. Zatímco ve velkých obcích s roz�íøenou pùsobností nebo na 

specializovaných pracovi�tích sociální kurátor vìt�inou vykonává pouze svoji agendu, 

v men�ích obcích mù�e docházet k rùzným druhùm kumulace jeho agend, co� není v�dy 

pøíli� �ádoucí z dùvodu kontraproduktivnímu rozdvojení rolí, týkající se odli�ného 

postavení k jednotlivým cílovým skupinám.70
 

Od cílové skupiny klientù se odvíjí následná pomoc poskytovaná sociálním kurátorem. 

Zákon è. 108/2006 Sb. o sociálních slu�bách vymezuje v § 92 písm. b) jako cílovou 

skupinu sociálního kurátora v rámci èinnosti obecních úøadù obcí s roz�íøenou pùsobností 

tento okruh osob. Osoby ohro�ené sociálním vylouèením z dùvodu pøedchozí ústavní nebo 

ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osoby, jejich� práva a zájmy jsou ohro�eny trestnou 

èinností jiné osoby, a osoby, jejich� zpùsob �ivota mù�e vést ke konfliktu se spoleèností.71
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Na základì tohoto zákona mù�e sociální kurátor svému klientovi ohro�enému napøíklad 

sociálním vylouèením pomoci pøi vyøízení pøíspìvku na péèi, co� je jediná dávka, se 

kterou zákon o sociálních slu�bách poèítá. Tato dávka, pohybující se v rozmezí od 2.000 

Kè do 11.000 Kè, nále�í lidem, kteøí jsou z dùvodu nepøíznivého zdravotního stavu, jen� 

jim neumo�òuje bì�nou denní péèi o vlastní osobu, závislí na pomoci jiné osoby. 

Pøíjemcem tohoto pøíspìvku tedy mù�e být i osoba ohro�ená sociálním vylouèením, ale ne 

pouze na základì této skuteènosti, ale výluènì z dùvodu splnìní stanovených podmínek 

souvisejících s nepøíznivým zdravotním stavem.72
  

Cílová skupina sociálního kurátora je takté� vymezena v § 2 odst. 6. zákona è. 111/2006 

Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Podle tohoto zákona mù�e být za osobu pova�ovanou 

v hmotné nouzi taková osoba, která nesplòuje podmínky v odst. 2, av�ak v daném èase, 

s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finanèních prostøedkù nemù�e 

úspì�nì øe�it svoji situaci a je ohro�ena sociálním vylouèením. To se týká pøedev�ím osob 

propu�tìných z výkonu vazby nebo z VTOS, dále osob, které ukonèily léèbu chorobných 

závislostí a byly propu�tìny ze zdravotnického zaøízení, psychiatrické léèebny nebo 

léèebného zaøízení pro chorobné závislosti. Dále to mohou být osoby propu�tìné ze 

�kolského zaøízení pro výkon ústavní èi ochranné výchovy nebo z pìstounské péèe po 

dosa�ení zletilosti, respektive v 19 letech. Dále osoby bez pøístøe�í, kterým schází 

uspokojivé naplnìní �ivotnì dùle�itých potøeb a nakonec osoby, jejich� práva a zájmy jsou 

ohro�eny trestnou èinností jiné osoby.  

Pøi pomoci s øe�ením hmotné nouze svých klientù mù�e sociální kurátor vycházet z 3 

druhù dávek upravených zákonem o hmotné nouzi. Jedná se o pøíspìvek na �ivobytí, 

doplatek na bydlení a zøejmì nejvíce vyu�ívanou dávku mimoøádné okam�ité pomoci.73
   

Zákon o pomoci v hmotné nouzi umo�òuje sociálnímu kurátorovi rozhodnout v souladu s § 

62 písm. a) tohoto zákona o pøiznání a vý�i mimoøádné okam�ité pomoci osobám 

uvedeným v § 2 odst. 6 tohoto zákona. Pøi této agendì sociální kurátor zpracovává �ádosti 

osob ohro�ených sociálním vylouèením podané na pøedepsaném tiskopise prostøednictvím 
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aplikaèního programu OKnouze. Dávky mimoøádné okam�ité pomoci mohou být 

poskytnuty v penì�ní nebo vìcné formì a nebo v obou tìchto formách a jsou vypláceny 

bezodkladnì. Vý�e mimoøádné okam�ité pomoci èiní dle konkrétní situace klienta 

jednorázovou èástku a� do vý�e 1.000 Kè. Vìcná dávka mù�e být poskytnuta ve formì 

rùzných poukázek do pøedjednaných zaøízení zaji��ující ubytování èi stravování apod.74
 
75

 

Sociální kurátor v rámci své práce s klienty vykonává rùznou agendu, která se odvíjí od 

toho, o jakého klienta se jedná. Nicménì jak tomu bylo i v minulosti, tak i v souèasné dobì 

osoby propu�tìné z VTOS tvoøí nejpoèetnìj�í skupinu klientù sociálních kurátorù. Jde o 

zletilé osoby nacházející se v rùzné fázi trestního øízení nebo uvìznìní. Pøedev�ím jsou to 

ale osoby propu�tìné z VTOS, popø. osoby propu�tìné z vazby èi osoby podmíneènì 

propu�tìné z výkonu trestu.76
 Jednotlivé specifikace práce sociálního kurátora s tìmito 

osobami nacházející se v rùzné fázi uvìznìní èi po propu�tìní z výkonu trestu, budou 

podrobnìji popsány v následujících kapitolách.  
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3. �IVOT ÈLOVÌKA VE VÝKONU TRESTU 

V této kapitole se nejprve zamìøím na právní úpravu týkající se pobytu ve vìzení. Dále se 

zde budu zabývat negativními jevy souvisejícími s uvìznìním osob a to pøedev�ím 

prizonizací a problémem zpøetrhání kladných sociálních vazeb na spoleènost za zdmi 

vìznice. S tím souvisí i èinnost sociálního kurátora ve vìzení, který zde pùsobí jako 

prostøedník mezi svìtem za møí�emi a svìtem na svobodì a který hraje dùle�itou roli na 

pøípravì svého klienta pøi návratu do bì�né spoleènosti, èemu� se v této kapitole budu 

rovnì� vìnovat. 

3.1 Svìt uvnitø vìzení 

V souvislosti s rokem 1989 a pøemìnou na�eho totalitního státu v demokratický a právní 

systém dochází ve vìzeòství k øadì zmìn, pøedev�ím k humanizaci výkonu trestu odnìtí 

svobody. Pojetí trestu pøestává být chápáno jako odplata a zaèíná se klást dùraz na jeho 

regulativní povahu. S tím souvisí pøizpùsobení výkonu trestu jednotlivým skupinám 

pachatelù, z dùvodu jejich individuálních zvlá�tností. Ve støedu zájmu se objevuje osoba 

pachatele a jeho úspì�ná resocializace a integrace do spoleènosti po jeho propu�tìní.77
 
78

 

I pøes tuto skuteènost uvìznìní, a� u� ve vìznici pro VTOS nebo ve vazebním vìzení, stále 

pøedstavuje jeden z nejzáva�nìj�ích zásahù do lidských práv a svobod èlovìka. Je tedy 

nezbytnì nutné, aby tato oblast mìla jasnì stanovené a zákonem upravené podmínky. 

Organizací vìzeòství a zaji�tìním výkonu vazby a výkonu trestu odnìtí svobody je ze 

zákona povìøena Vìzeòská slu�ba Èeské republiky, která je ozbrojeným bezpeènostním 

sborem vzniklým na základì zákona Èeské národní rady è. 555/1992 Sb. o Vìzeòské 

slu�bì a justièní strá�i Èeské republiky. 

Mezi dva nejdùle�itìj�í právní pøedpisy upravující pobyt ve vìzení patøí: 

 zákon è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody  

 zákon è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby 
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Dal�í právní normy upravující tuto problematiku jsou: 

 zákon è. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znìní,79
  

 zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním, v platném znìní, 

 zákon è. 218/2003 Sb., o soudnictví ve vìcech mláde�e, v platném znìní, 

 zákon è. 257/2000 Sb., o Probaèní a mediaèní slu�bì, v platném znìní, 

 vyhlá�ka Ministerstva spravedlnosti è. 109/1994 Sb., kterou se vydává øád 
výkonu vazby 

 vyhlá�ka Ministerstva spravedlnosti è. 345/1999 Sb., kterou se vydává øád 
výkonu trestu odnìtí svobody 

Èeská republika je pøi zacházení s vìzni rovnì� povinna respektovat mezinárodní právní 

normy. Napø. Úmluvu proti muèení a jinému krutému, nelidskému èi poni�ujícímu 

zacházení nebo trestání, schválenou Organizací spojených národù. Dále mezinárodní 

normu, kterou jsou Standardní minimální pravidla pro zacházení s vìzni, rovnì� schválené 

Radou OSN a Evropská vìzeòská pravidla vyhlá�ená rezolucí Rady Evropy è. 5 v roce 

1973. 

Výkon vazby je realizován ve vazebních vìznicích nebo ve zvlá�tních oddìleních vìznic 

k tomu urèených. Na osobu nacházející se ve výkonu vazby se vztahuje princip presumpce 

neviny, co� znamená, �e dokud nebyla pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu 

vyslovena vina, musí být na obvinìného nahlí�eno jako na nevinného. I z tìchto dùvodù 

jsou mimo obvyklé vazby s celovým re�imem, zøizovány oddìlení výkonu vazby se 

zmírnìným re�imem. V této zmírnìné formì vazby mohou obvinìní ve stanoveném èase 

vyu�ívat spoleèná sociální a kulturní zaøízení, kde mají umo�nìn volný pohyb a mohou se 

zde setkávat s ostatními obvinìnými. Toto je v�ak mo�né pouze v pøípadech, kdy tím 

nebude ohro�en úèel vazby.80
 
81

 

Výkon trestu odnìtí svobody mù�e být vykonáván ve vìznicích nebo v samostatných 

oddìleních vazebních vìznic. V rámci diferenciace odsouzených zákon o výkonu trestu 

odnìtí svobody vymezuje specifický okruh osob, u kterých je výkon trestu realizován 
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odli�nì. Patøí sem mladiství odsouzení, �eny, prvotrestaní odsouzení, odsouzení s 

du�evními poruchami, odsouzení s poruchami chování, odsouzení trvale pracovnì 

nezaøaditelní, odsouzení k výkonu do�ivotního trestu, cizinci a odsouzení s ulo�eným 

ochranným léèením.82
 

Soud rozhodne do jakého ze ètyø typù vìznic li�ící se podle míry vnìj�í ostrahy, zaji�tìní 

bezpeènosti a zpùsobu uplatòování programù zacházení s odsouzenými, odsouzeného 

zaøadí.  

Mù�e to být vìznice s dohledem, kde mají odsouzení neomezený pohyb a pracují zpravidla 

mimo vìznici pod dohledem vychovatele. Odsouzení se v mimopracovní dobì mohou za 

doprovodu zamìstnance VS ÈR úèastnit rùzných kulturních èi sportovních akcí mimo 

vìznici. Za stanovených podmínek mù�e být odsouzenému v rámci kázeòské odmìny 

povolena náv�tìva mimo vìznici a� na 24 hodin a to jedenkrát za dva týdny. 

Ve vìznici s dozorem na pohyb odsouzených zpravidla dohlí�í zamìstnanec VS ÈR. I 

v tomto typu vìzení mohou odsouzen vìt�inou pracovat mimo vìznici, av�ak s èastìj�ím 

dohledem povìøeného zamìstnance. Mimo pravidelné náv�tìvy uvnitø vìznice mohou 

vìzni rovnì� za stanovených podmínek po�ádat o náv�tìvu mimo vìznici, ale pouze 

jedenkrát za mìsíc. 

V dal�ím typu vìznice s ostrahou se vìzni pohybují organizovanì a zásadnì pod dohledem 

zamìstnance vìzeòské slu�by. Práce odsouzených probíhá pouze na pracovi�tích uvnitø 

vìznice. I zde v�ak mù�e být vìzòùm, mimo náv�tìvy probíhající uvnitø vìznice a za 

dozoru zamìstnancù vìzeòské slu�by, za daných podmínek povolena jednodenní náv�tìva 

mimo vìznici, o kterou mohou odsouzení po�ádat jedenkrát za dva mìsíce. 

Posledním typem je vìznice se zvý�enou ostrahou. Jde o nejpøísnìj�í ze ètyø typù vìzení, 

kde se odsouzení mohou pohybovat pouze organizovanì a to za stálého dohledu vìzeòské 

slu�by. Vìzni zde pod dohledem pracují pouze uvnitø vìznice a to buï na urèených 
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pracovi�tích, nebo na svých celách. Náv�tìvy probíhají pouze uvnitø vìznice pod dohledem 

pøíslu�níka VS ÈR.83
 
84

  

V prùbìhu výkonu trestu mají odsouzení svá práva a povinnosti, které jsou upraveny 

zákonem a øádem o výkonu trestu odnìtí svobody. 

Mezi základní povinnosti odsouzených ve VTOS patøí zejména dodr�ování stanoveného 

poøádku a káznì, plnìní pokynù a pøíkazù zamìstnancù vìzeòské slu�by. Odsouzený má 

dále povinnost pracovat, pokud nebyl uznán doèasnì práce neschopným nebo zdravotnì 

nezpùsobilým k výkonu práce a práce mu byla pøidìlena. Dále nesmí po�kozovat cizí 

majetek, musí dodr�ovat zásady slu�ného chování a zachovávat ustanovení vnitøního øádu 

vìznice, který pro odsouzené stanoví druh a obsah dobrovolných nebo povinných èinností. 

Odsouzený má bìhem svého pobytu ve vìzení za povinnost plnit úkoly vyplývající 

z programu zacházení, ze kterého vycházejí konkrétní èinnosti, které je odsouzený povinen 

absolvovat. Poru�ením tìchto zákonem stanovených nebo ulo�ených povinností bìhem 

výkonu trestu se odsouzený dopou�tí kázeòského pøestupku, za který mohou být ulo�eny 

rùzné kázeòské tresty.85
 

Odsouzený má bìhem výkonu trestu samozøejmì i svá práva, mezi které patøí napøíklad 

právo na uspokojování základních sociálních potøeb a poskytování zdravotní péèe, dále, 

v závislosti na chování vìznì to mù�e být napø. právo na pøijímání náv�tìv, balíèkù, penìz, 

nebo nákup potravin a vìcí osobní potøeby. Po dobu VTOS jsou odsouzení povinni 

podrobit se omezení nìkterých práv a svobod, které vzhledem k výkonu trestu nemohou 

být uplatnìny a nebo které by byly v rozporu s úèelem trestu. Tím se myslí zejména právo 

na svobodu pohybu a pobytu, dále právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. 

Odsouzený ve VTOS má rovnì� omezeno právo na zachování listovního tajemství èi právo 

na svobodnou volbu povolání. Dále tyto osoby nesmí pøi výkonu trestu podnikat nebo 

provozovat jinou hospodáøskou èinnost, jsou zbaveni práva na stávku atd.86
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Aby bylo lépe dosa�eno úèelu výkonu trestu, zaèíná pobyt odsouzeného ve vìznici v tzv. 

�nástupním oddìlení�, kde je mimo dal�ích stanovených procedur vypracovávána 

komplexní zpráva o odsouzeném. Tato zpráva obsahuje hodnocení chování odsouzeného 

vypracované na základì výsledkù psychologických èi psychiatrických vy�etøení. Je zde 

zohledòován také dosavadní kriminální vývoj a sociální úroveò odsouzeného. Posuzují se 

rizika mo�né recidivy a zva�ují se mo�nosti výchovného pùsobení. Na základì této zprávy 

je poté odsouzenému nabídnut vhodný program zacházení, který je tvoøen souhrnem 

pracovních speciálnì výchovných, vzdìlávacích a zájmových aktivit. V pøípadì, �e si 

odsouzený nevybere z �ádného nabízeného programu, je pak povinen úèastnit se 

minimálního programu upraveného øádem vìznice.87
 

3.2 Nejèastìj�í rizika spojená s uvìznìním 

I pøes ve�keré snahy vìzeòského personálu úèinnì uplatòovat program zacházení a 

postupnì smìøovat k samotné nápravì vìzòù, se ve vazebních, ale pøedev�ím ve vìznicích 

pro VTOS objevují nejrùznìj�í negativní jevy a s tím spojená rizika. 

Nejenom fakt, �e vìzni pøevá�nì pochází z øad sociálnì patologických skupin, tvoøených 

jedinci s výraznými poruchami chování vykazující se asociálními a� antisociálními èi 

psychopatickými rysy, ale také mnohdy neodpovídající po�adavky moderního 

penitenciárního zacházení, týkající se vybavení vìznic, jejich pøeplnìnosti, struktury 

vìznìných i personálu, zadávají pøíle�itosti k nedovoleným aktivitám vìzòù a 

 prohlubování jejich kriminálních dovedností.  

S uvìznìním je spojena ztráta osobní svobody a soukromí i ztráta mo�nosti uspokojování 

øady potøeb, vèetnì tìch primárních. Kromì toho je vìzeò vystaven neustálému tlaku jak ze 

strany vìzeòského personálu, tak od ostatních vìzòù. Vzorce a zpùsoby chování získané na 

svobodì se uvnitø vìzení stávají nepotøebné èi dokonce ne�ádoucí. Aby jedinec snesitelnì 

pøe�il uvìznìní, je nucen pøijmout hodnoty, normy a vzorce chování typické pro vìzeòskou 

subkulturu. S tím souvisí postupné vyhasínání vzorcù chování potøebných pro �ivot za 
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zdmi vìznice. Tento specifický projev adaptace na vìzeòské prostøedí nazýváme 

prizonizace. 

�Prizonizace je tedy proces psychologické pøemìny svobodného èlovìka ve vìznì, jedná se 

o adaptaèní techniku pøizpùsobení se �ivotu ve vìzení.�88
 

Tento proces je zalo�en na dvou slo�kách a to na institucionalizaci a ideologizaci. 

Institucionalizace vzniká vlivem pùsobení vysoce organizovaného zpùsobu �ivota vìznì a 

vede ke ztrátì schopnosti návratu do spoleènosti. Souvisí se ztrátou samostatnosti a 

iniciativy a upevòuje vìzeòský zpùsob �ivota. U nìkterých odsouzených vzniká syndrom 

tzv. �dobrého vìznì�, který se snadno pøizpùsobuje oèekáváním a po�adavkùm 

vìzeòského personálu. Naproti tomu se zejména u prvovìznìných mù�e vytvoøit syndrom 

�problémového vìznì�, který se odmítá øídit danými pravidly a stává se tak neoblíbeným 

nejen u personálu, ale také mezi spoluvìzni. Tento problémový jedinec mù�e pak být 

ostatními vìzni zavrhován èi dokonce �ikanován.  

Ideologizace je proces, kdy se jedinec vìzeòskému prostøedí nepøizpùsobuje pouze 

formálnì, ale ztoto�òuje se s normami, hodnotami a pravidly vìzeòské subkultury.89
  

Nìkteøí vìzni se za møí�emi zaènou chovat tak, jak by se na svobodì normálnì nechovali. I 

kdy� se ne v�ichni jedinci s tímto chováním chtìjí vnitønì ztoto�nit, i pøesto se k tìmto 

zpùsobùm uchylují èasto jen proto, aby nevyboèovali z øady.  

Prizonizovaní jedinec získává pocit bezpeèí a jistoty tím, �e se øadí k urèité skupinì vìzòù. 

Typickým jevem se tak stává osvojování si vìzeòského argotu. Dal�ím spoleèným znakem 

vìzòù se stává sdílená nenávist vùèi vìzeòskému personálu.90
 Pro vìznì s hlub�í 

prizonizací je typické tetování na dobøe viditelných místech na tìle. 

Uvnitø kriminální subkultury tak vzniká specifický hodnotový systém, který se výraznì li�í 

od systému hodnot a norem bì�né spoleènosti. Sociální role a status vìznì je zde hodnocen 

na základì pseudohodnot a norem typických pro tuto subkulturu. Mezi kladnì hodnocené 
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hlediska mezi vìzni patøí napøíklad záva�nost spáchaného trestného èinu, kdy výjimku 

tvoøí snad jen trestné èiny spáchané na dìtech, starých nebo nemocných lidech. Dal�ím 

hlediskem je doba strávená za møí�emi, schopnost opatøit nedovolené nebo zakázané vìci, 

úèast na organizovaném zloèinu nebo urèité pracovní zaøazení vìznì uvnitø vìzení. 

Obzvlá�tì vysoce hodnocené jsou pozice, které jsou ve vìzeòském argotu pøezdívány jako 

�táborové my�i�. Jsou to kuchaøi, údr�báøi, chodbaøi a dal�í vìzni z vnitøních provozù. 

Naopak zápornì jsou hodnoceni vìzni podezøelí ze spolupráce s policií nebo vìzeòskou 

slu�bou. Dále to jsou vìt�inou psychicky i fyzicky slab�í jedinci se sní�enou adaptaèní 

schopností. Neoblíbení jsou také vìzni naka�ení pøenosnou infekèní chorobou, vìzni 

mající potí�e s hygienou nebo vìzni s obtì�ujícím èi podivínským chováním.91
 

Na základì vý�e zmínìných aspektù pak mezi vìzni utváøí specifická sociální hierarchie, 

pøedstavující rùzné role. Mù�e to být role tzv. kinga s pový�eným chováním a èasto 

vynucenou mocí nad ostatními vìzni pomocí násilí. Dal�í je role tzv. kmeta, co� je role 

získaná na základì dlouhodobého pobytu za møí�emi. Ostatními vìzni je vysoce tolerován 

a èasto bývá po boku prvnì zmiòované role. Vìzeò s jasnì vymezenými právy a 

povinnostmi vùèi ostatním vìzòùm zastává roli øadového pøíslu�níka. Poslední je role 

outsidera, vìzeòským argotem pøezdívaný �pampeli�ka�. Do této role se øadí slabí jedinci, 

kteøí se èasto stávají obìtí �patného zacházení od ostatních vìzòù, kterým èasto slou�í jako 

otroci.
92

 

Vedle silného kamarádství a solidarity, která se mù�e mezi odsouzenými bìhem pobytu ve 

vìzení vytvoøit, je tøeba zmínit i rizika spojená s druhým �ivotem vìzòù. 

Jako �druhý �ivot� vìzòù nazýváme souhrn asociálních a antisociálních aktivit, zvlá�tních 

typù obranných reakcí, uplatòování specifické hierarchie a negativních zpùsobù chování a 

vytváøení neproniknutelných kvaziformálních skupin.93
 

I pøes ve�keré snahy a úsilí Vìzeòské slu�by ÈR, nelze zabránit negativním jevùm 

spojeným s �druhým �ivotem� vìzòù, který se vyskytuje ve v�ech vìzeòských zaøízeních. 
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Jde o sociálnì deviantní systém hodnot a norem, které odporují platnému øádu vìznice a 

naru�ují tak výchovnou funkci trestu. Aèkoliv vìzeòský personál neustále monitoruje 

situaci uvnitø vìznice a èiní opatøení na ochranu pravdìpodobných objektù násilí pøed 

mo�nými agresory, nelze tomuto fenoménu úplnì zabránit, nebo� se týká latentních 

struktur a vztahù mezi vìzni èasto spojených s noèními hodinami. 

Mù�e jít o nejrùznìj�í negativní jevy jako je vzájemné napadání mezi vìzni, vydírání, 

kráde�e, �ikana, zastra�ování, sexuální obtì�ování, vynucený homosexuální styk, 

prostituce apod. Mezi dal�í pøíklady mù�eme uvést napøíklad existenci èerných trhù, tzv. 

�kolchozù�, kde vìzni obchodují s rùzným dovoleným i nedovoleným zbo�ím, kterého se 

uvnitø vìznice nedostává. Obchoduje se s cigaretami, alkoholem, potravinami, ale mù�e jít 

i o zprostøedkování mobilního telefonu èi pøedání zprávy za zeï vìzení. Výjimkou není ani 

obchodování s prostitucí, léky zneu�itelnými pøi výrobì drog nebo samotnými drogami. 

Mezi dal�í negativní jevy vyskytující se ve vìzeòském prostøedí, patøí projevy spojené s 

anomálním chováním vìzòù. Mù�e se jednat jak o projevy zamìøené na samotného 

jedince, kdy jde nejèastìji o sebepo�kozování èi sebevra�edné sklony, tak o projevy 

smìøující proti vìzeòskému personálu. Sem øadíme protestní hladovky, rùzné vzpoury a 

hromadné nekáznì. 

Aby se v co nejvìt�í míøe zamezilo zpøetrhání základních sociálních vazeb na rodinu a 

jiných sociálnì pozitivních vazeb napø. na spolupracovníky nebo pøátele a nedocházelo tak 

úplnému vyhasínání vzorcù chování dùle�itých pro �ivot v normální vìt�inové populaci, je 

dùle�ité, aby v prùbìhu penitenciárního procesu pùsobili kompetentní specialisté a 

odborníci, kteøí by zmíròovali negativní vlivy prizonizace a sni�ovali tak riziko vy��í 

recidivy vìznìných osob.
94

 
95

 

Jedním z tìchto odborníkù je právì sociální kurátor pùsobící jako prostøedník mezi 

vìzením a svìtem za zdmi vìznice. 
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3.3 Role sociálního kurátora jako prostøedníka mezi vìzením a svìtem za 

zdmi vìznice 

V rámci depistá�e sociální kurátor vyhledává a kontaktuje osoby sociálnì vylouèené nebo 

osoby, kterým takové vylouèení hrozí a to v jejich pøirozeném prostøedí. Øadíme sem i 

depistá� pøi náv�tìvách potencionálních klientù ve vìznici. Sociální kurátor se o tìchto 

klientech mù�e dozvìdìt nìkolika zpùsoby. Dìje se tak na základì oznámení Vìzeòské 

slu�by ÈR, která se souhlasem klienta poskytuje sociálním kurátorùm rùzné informace. 

Mù�e se jednat o informace podléhající oznamovací povinnosti, kam patøí pøedev�ím 

informace o pøijetí osoby do výkonu vazby nebo výkonu trestu a také vèasné oznámení o 

nadcházejícím propu�tìní osoby a to nejpozdìji jeden mìsíc pøed skonèením výkonu trestu, 

tzv. �hlá�enky�. Dále to mohou být informace vy�ádané ze strany sociálního kurátora, 

týkající se nejèastìji chování vìznì pøi VTOS, jeho pracovního zaøazení, èi rùzné posudky 

vypracovávané odbornými zamìstnanci vìznice, které jsou ale poskytovány pouze se 

souhlasem klienta.
96

   

Mezi dal�í zpùsob, kterým se sociální kurátor mù�e dozvìdìt o svých klientech, patøí 

zprostøedkování kontaktu tøetí osobou. Tou mù�e být rodina vìznìného, sociální pracovník 

vìznice nebo jiní poskytovatelé sociálních slu�eb. Sociální kurátor mù�e být kontaktován 

také pøímo samotným klientem. A� u� se tak stane jakýmkoliv z uvedených zpùsobù, v�dy 

velmi závisí na prvním kontaktu sociálního kurátora s klientem. K tomu v tomto pøípadì 

dochází pøi náv�tìvách ve vìznicích. Zde se sociální kurátor svého klienta seznámí s 

mo�nostmi poskytovaných slu�eb a zji��uje jeho zájem o spolupráci. Nesmíme zapomínat, 

�e tato spolupráce je výhradnì dobrovolná a klient jí tak má právo kdykoliv odmítnout. I 

pøesto je v�ak vhodné klienty kontaktovat, i kdy� zrovna o nic ne�ádají. Sociální kurátor 

mù�e klientùm alespoò zanechat svoji vizitku, pro pøípad budoucího zájmu o pomoc. Pøi 

kladné spolupráci jsou potom stanoveny základní problémy klienta a pøistoupeno k pomoci 

sociálního kurátora. Nejèastìji tato pomoc spoèívá v základním sociálnìprávním 

poradenství, kdy je klientovi vysvìtlen proces trestního øízení, vysvìtleny písemnosti od 

OÈTØ, kterým èasto klient vùbec nerozumí a nebo pomoc pøi sepsání rùzných �ádostí a 

                                                 

 

96
 DAVIDOVÁ, I. a kol. Metodická p�íru ka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 1. vyd. 

Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7368-628-4. 

 



UTB ve Zlínì, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 43 

 

 

podání na pøíslu�né orgány.  Klient mù�e být ohlednì mo�nosti odklonu od trestního øízení 

nasmìrován sociálním kurátorem také pøímo na pomoc Probaèní a mediaèní slu�by ÈR. 

U klientù uvìznìných ve vazební vìznici, jsou pravidelné náv�tìvy a kontaktování 

odsouzených ze strany sociálního kurátora o to dùle�itìj�í, proto�e výkon vazby s sebou 

nese daleko vìt�í psychickou zátì�, ne� je tomu pøi VTOS. Dùvodem jsou pøísnìj�í 

podmínky a také fakt, �e klient ve vazbì pøedem nezná délku svého pobytu a èasto nebývá 

dlouho kontaktován nebo pøibrán k úkonùm trestního øízení ze strany policie a je tak 

v nejistotì, co bude dál. Vazebnímu uvìznìní èasto pøedchází situace, kdy je klient Policií 

ÈR zadr�en neèekanì a je tak náhle odøíznut od �ivota na svobodì, který sebou nese i øadu 

povinností. Obzvlá�tì, kdy� klient na svobodì nemá nikoho, kdo by za nìj tyto povinnosti, 

týkající se napøíklad pronájmu bytu v dobì klientovi nepøítomnosti nebo jednání se 

zamìstnavatelem, vyøídil. Právì tyto úkony èasto bývají náplní práce sociálního kurátora. 

Vazební uvìznìní s sebou pøiná�í i riziko, kdy se pøevá�nì ji� zku�ení recidivisté mohou 

pokusit sociálního kurátora vyu�ít napøíklad k pøedání rùzných informací komplicùm za 

zeï vìznice, nebo� korespondence mezi kurátorem a jeho klientem nepodléhá cenzuøe ze 

strany OÈTØ ani vìzeòské slu�by. Toho se musí kurátor vyvarovat omezením komunikace 

s klientem pouze na oblast øe�ení jeho sociální situace.97
 

Jak ji� bylo øeèeno, velice dùle�itou oporou èlovìka ve vìzení je udr�ování kontaktu s 

rodinou. O pomoc pøi obnovì zpøetrhaných kontaktù s rodinou se na sociálního kurátora 

mnohdy obrátí sám klient. Èiní tak nejèastìji z dùvodù zprostøedkování náv�tìvy 

rodinných pøíslu�níkù ve vìzení, dále z potøeby finanèních prostøedkù èi rùzných balíèkù 

s potravinami nebo obleèením. Na druhou stranu je sociální kurátor kontaktován rodinou èi 

partnery klienta, kteøí se dotazují na dùvody jeho pobytu ve vìzení, dále za úèelem 

vyøízení dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory �ádají o 

potvrzení nástupu klienta do výkonu vazby nebo VTOS. Dotazy jsou rovnì� smìøovány i 

na pomoc pøi sepsání rùzných �ádostí, napø. o pøeøazení klienta do jiného typu vìznice 

nebo �ádosti o podmínìné propu�tìní. Rodinní pøíslu�níci klienta také chodí, zejména po 

kladné pøedchozí zku�enosti, sociálního kurátora nav�tìvovat, proto�e k nìmu mají dùvìru 

a mohou s ním otevøenì probírat zále�itosti týkající se celé rodiny. Tato spolupráce 
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s rodinou je jedním z dùle�itých pøedpokladù k úspì�nému navrácení klienta do rodiny a 

znovuzaèlenìní do �ivota bì�né spoleènosti po propu�tìní.98
 

Na sociálního kurátora se ale také mohou obrátit napø. orgány èinné v trestním øízení, 

po�adující poskytnutí zprávy o klientovi zamìøující se na faktické poznatky o klientovi, 

které jsou potøebné pro úkony trestního øízení. Dále se na sociálního kurátora obrací i jiné 

správní orgány jako úøady práce, Okresní správy sociálního zabezpeèení, Probaèní a 

mediaèní slu�ba atd. Z jejich strany jde nejèastìji o dotazy, v jaké vìznici se klient nachází 

za úèelem doruèování písemností, dùchodu apod. Jakékoliv informace o klientovi v�ak 

mù�e sociální kurátor pøedávat pouze na základì pøedchozí souhlasu takového klienta. 

Výjimkou jsou informace vy�ádané ze strany OÈTØ na základì pøíslu�ných právních 

pøedpisù.99
 

Stejnì jako tomu je v pøípadì manipulace sociálního kurátora ze strany jeho klienta ve 

vazební vìznici za úèelem pøedávání zpráv za zdi vìznice, i v tomto pøípadì existuje 

mo�nost, �e klienti se sociálním kurátorem spolupracují pouze úèelovì a to z dùvodu lep�í 

�ance uspìt s �ádostí o podmínìné propu�tìní. Vìzni takto èasto zkreslují informace o 

bydlení èi zamìstnání, pøedávané sociálním pracovníkùm vìznice, aby na nì bylo 

pohlí�eno jako na bezproblémové.100
 

Mimo zprostøedkování kontaktu s rodinou vìznì, èinnost sociálního kurátora pøi práci 

s klientem nacházejícího se uvnitø vìzení spoèívá také ve vyøizování zále�itostí spojených 

s ubytováním, vyøizování platných dokladù, zamìstnáním, zadlu�eností, pøedjednání dávek 

mimoøádné okam�ité pomoci apod. Tyto zále�itosti, aèkoliv mohou být projednávány ji� 

pøi pobytu klienta za møí�emi, jsou vìt�inou øe�eny a� v dobì po propu�tìní vìzòù zpìt na 

svobodu nebo v rámci tzv. pøedvýstupních rozhovorù spojených se zaøazením odsouzených 

ve výstupním oddìlení vìznic. Této problematice bude vìnována poslední kapitola 

                                                 

 

98
 DAVIDOVÁ, I. a kol. Metodická p�íru ka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 1. vyd. 

Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7368-628-4. 
99

 DAVIDOVÁ, I. a kol. Metodická p�íru ka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 1. vyd. 

Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7368-628-4. 
100

 DAVIDOVÁ, I. a kol. Metodická p�íru ka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 1. vyd. 

Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7368-628-4. 



UTB ve Zlínì, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 45 

 

 

teoretické èásti této bakaláøské práce zabývající se právì svìtem propu�tìných z výkonu 

trestu.
101

 

3.4 Pøíprava vìznì k pobytu na svobodì po propu�tìní 

S pøípravou na propu�tìní vìznì a jeho následným pobytem na svobodì neodmyslitelnì 

souvisí èinnost výstupního oddìlení zøizovaných v rámci jednotlivých vìznic. Do tohoto 

specializovaného oddìlení jsou zpravidla 6 mìsícù pøed koncem trestu zaøazování vìzni, 

kteøí jsou zde pøipravováni na nadcházející �ivot na svobodì. V rámci výstupního oddìlení 

pùsobí sociální pracovníci vìznice, kteøí spolupracují s docházejícími sociálními kurátory, 

pracovníky PMS èi zástupci NNO, jen� po propu�tìní odsouzených navazují na úsilí 

sociálních pracovníkù vìznic a podílí se na vytváøení vhodných podmínek pro bì�ný �ivot 

na svobodì bez znovunavrácení se k trestné èinnosti. Platí, �e èím déle se vìzni nacházejí 

za møí�emi, o to více je slo�itìj�í zaøadit se zpìt do �ivota normální spoleènosti. Jeliko� 

jsou do výstupního oddìlení zaøazováni odsouzení, kteøí zpravidla strávili více jak 3 roky 

pobytem ve vìzeòském zaøízení, je zcela bì�né, �e i zdánlivì bì�né èinnosti, jako 

nadcházející komunikace na úøadu práce, cestování v MHD nebo dokonce nákup 

v obchodních zaøízeních, mù�e být pro tyto jedince psychicky velmi nároèné. Proto jsou 

èinnosti výstupního oddìlení zamìøeny pøedev�ím na zvládnutí bì�ných sebeobslu�ných a 

komunikaèních dovedností. Výstupní oddìlení je èasto zøizováno jako pokoj pøipomínající 

typické internátní prostøedí, kde jsou ubytováni 2 a� 4 osoby. Odsouzení zde mají 

k dispozici i kulturní místnost, kuchyòku k pøípravì stravy, kuøárnu, dále prádelnu na 

praní, �ehlení a su�ení prádla èi knihovnu s nauènou literaturou. V rámci programu 

zacházení zde odsouzení pod vedením stabilního týmu zamìstnancù a speciálního 

pedagoga vykonávají rùzné aktivity vedoucí k samostatnosti a odpovìdnosti za své 

chování. Mimo ji� zmínìných sebeobslu�ných èinností zde probíhá sociálnì právní 

poradenství zamìøující se na porozumìní platným právním pøedpisùm a na øe�ení 

problémù spojených napøíklad s ubytováním nebo zamìstnáním. Odsouzení zde pomocí 

pracovní èinnosti upevòují základní pracovní návyky. Aktivita je zamìøená také na 

psychosociální poradenství, vzdìlávací èinnost, ale také na relaxaèní, výtvarné èi sportovní 
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èinnosti. Významným prostøedkem ke snaz�ímu vstupu odsouzených do bì�ného �ivota je 

jejich úèast na extramurálních aktivitách.102
 

�Extramurálními aktivitami jsou v�echny èinnosti odsouzeného nebo s odsouzeným s 

vlastní realizací mimo vìznici, a� u� za pøímého dohledu zamìstnance, nebo bez nìho.�103
 

Jde pøedev�ím o aktivity podporující praktický nácvik sociálních dovedností mimo 

vìzeòské zaøízení, ale dùraz je kladen také na aktivity zamìøené na vytvoøení nebo udr�ení 

a posílení kladných vazeb, zejména na rodinu a pøátele odsouzeného, nikoliv v�ak na 

známé z kriminální subkultury. V rámci toho mohou být odsouzenému umo�nìny 

náv�tìvy, které nepodléhají zrakové ani sluchové kontrole dozorcù èi náv�tìvy rodiny 

mimo vìzení.104
  

Bìhem pobytu ve výstupním oddìlení je ze strany sociálních pracovníkù, psychologù, 

pedagogù a dal�ích odborných pracovníkù rovnì� kladen dùraz na naplánování prvních 

okam�ikù propu�tìného na svobodu. První den a� týden po propu�tìní toti� bývá u osob 

propu�tìných z výkonu trestu nejrizikovìj�ím obdobím z hlediska návratu k trestné 

èinnosti.  

Tímto problémem nazývaným �krize prvního dne� èi ��ok ze svobody� se zabývá 

následující kapitola vìnující se problematice osob propu�tìných z výkonu trestu. 
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4. SVÌT PROPU�TÌNÝCH Z VÝKONU TRESTU 

Aèkoliv se to tak na první pohled nemusí zdát, situace èlovìka, který právì opustil brány 

vìzení je nesmírnì nároènou �ivotní situací. Èlovìk, jen� si právì odpykal svùj trest a 

koneènì se dostal zpìt na svobodu, po které takovou dobu uvnitø vìzení tou�il, se náhle 

ocitá ve svìtì nepøeberných mo�ností, ve svìtì, kde ji� neplatí pøísný vìzeòský øád. Pod 

euforií z této znovunabyté volnosti se tak propu�tìný vìt�inou co nejrychleji sna�í dohnat 

to, co nebylo za zdmi vìznice mo�né. Zde se v�ak objevuje riziko recidivy, proto�e jakmile 

dojdou prostøedky k tìmto èinnostem, oèima právì propu�tìného trestance mù�e být 

jediným dostupným zpùsobem k jejich získání právì trestná èinnost. V této kapitole se 

proto budu vìnovat klíèovým momentùm práce sociálního kurátora v souvislosti 

s propu�tìním odsouzených na svobodu a jejich správnou adaptací pøi návratu do bì�né 

spoleènosti. 

4.1 Prvotní ��ok ze svobody� a adaptace na pobyt v bì�né spoleènosti 

�Krize prvního dne�, nìkdy také ��ok ze svobody� je oznaèení pro trauma z náhlé zmìny 

prostøedí, pro�ívané osobami právì propu�tìnými z vìzeòského zaøízení. Jde o psychickou 

reakci jedince na znovunabytou svobodu a volnost.
105

 Èím déle se èlovìk nacházel v 

uvìznìní, tím vìt�í zátì� pro nìho pøedstavuje propu�tìní na svobodu. To, jak se jedinec 

adaptuje na �nový� �ivot na svobodì, je ovlivnìno mnoha podmínkami. V první øadì 

zále�í na osobnosti propu�tìného. Na jeho motivaci, odolnosti vùèi psychické zátì�i, 

zku�enostech, komunikativních dovednostech apod.106
 Obrovskou roli zde hraje sociální 

zázemí klienta. Pøedev�ím rodinné zázemí, dal�í sociální kontakty a vztahy spoleènì 

s mo�ností zamìstnání øadíme mezi nejdùle�itìj�í opory èlovìka propu�tìného z vìzení. 

V pøípadì kdy jedinec tyto opory postrádá, propu�tìní na svobodu pro nìj znamená velikou 

zátì�.107
 V takovém pøípadì mù�e být sociální kurátor jediným èlovìkem, na kterého se 

propu�tìný mù�e obrátit a pomoci mu tak pøi øe�ení jeho momentálních problémù. 
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Sociálnímu kurátorovi se v tomto pøípadì nabízí mo�nost poskytnutí krizové intervence. 

Jde o specializovanou pomoc osobám, které se ocitly v krizi vyvolané rizikovou situací, 

jakou mù�e být napøíklad ztráta materiálních, du�evních èi vztahových hodnot nebo 

problém se zákonem. Jejím cílem je nalezení optimálního øe�ení, které by zmírnilo èi 

zamezilo vystupòování problematické situace. Pøedpokladem této pomoci je její snadná 

dosa�itelnost a okam�itost, díky které je mo�né v co nejkrat�í dobì vrátit klientovi 

schopnosti na jeho obvyklou úroveò.108
  Objektem tohoto psychoterapeutického zásahu 

nemusí být pouze klient samotný, ale tato intervence mù�e být roz�íøena v rovinì sociální i 

na rodinné pøíslu�níky klienta a jeho blízké okolí.109
 

Dal�ím mo�ným zpùsobem, jakým lze klientovi pomoci adaptovat se na �nové� 

spoleèenské podmínky je socioterapie.  

Socioterapií rozumíme �poskytnutí danému objektu mo�nosti vytvoøení sociálních kontaktù 

pøíznivých pro udr�ení a znovuvytvoøení jeho pøimìøeného sociálního chování. Úkolem je 

posílit, obnovit a udr�et zájem o reálný spoleèenský �ivot a reálné vztahy v nìm. K tomu je 

zapotøebí intenzivního vyu�ívání sociálních sil v okolí dané osoby.�110
 

Jde o soubor opatøení smìøujících ke zlep�ení stavu a situace osob, které se vlivem 

negativních jevù ocitly v sociální nouzi. Cílem je sociální rehabilitace tìchto osob, èím� 

rozumíme obnovení sociálních vztahù a praktických schopností a dovedností, jejich� 

naru�ení vedlo k sociálnímu hendikepu. Úspì�ná socioterapie napomáhá lep�ímu zaèlenìní 

takového èlovìka zpìt do spoleènosti.111
 

Aby osoby po návratu z výkonu trestu odnìtí svobody lépe pøekonaly krizi prvních dnù po 

propu�tìní, je mimo bezprostøední psychické podpory ze strany sociálního kurátora, kterou 

klientovi dává najevo viditelnou snahu o pomoc, porozumìní a øe�ení jeho problémù, 

zapotøebí také existencionální zabezpeèení klienta. S tím souvisí pøedev�ím zaji�tìní 
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bydlení, finanèní zabezpeèení, zdravotní problémy klienta, zaji�tìní platných dokladù, 

zamìstnání apod.112
  

Jak ji� bylo vý�e uvedeno, sociální kurátor se o nadcházejícím propu�tìní osob z VTOS 

dozvídá ji� v pøedstihu formou tzv. �hlá�enek� zasílaných Vìzeòskou slu�bou ÈR. To 

sociálnímu kurátorovi významnì ulehèuje práci, proto�e v rámci tzv. pøedvýstupních 

hovorù, kde zji��uje klientovi potøeby po propu�tìní, se na tyto problémy mù�e 

s dostateèným èasovým pøedstihem pøipravit, co� výraznì napomáhá i okam�ité situaci 

klienta ihned po propu�tìní.113
  

Slo�itìj�í je tomu v pøípadì propu�tìní klienta z výkonu vazby. Takovou zmìnu 

sociálnímu kurátorovi vìznice zasílá a� po propu�tìní klienta. Nicménì èasto je sociální 

kurátor klientem kontaktován po pøedchozím vzájemném setkání ve vìznici èi na 

doporuèení sociálních pracovníkù vìznice nebo dal�ích osob.114
 

 V ka�dém pøípadì, pokud je sociální kurátor takovou osobou kontaktován, mù�e výraznì 

pøispìt na øe�ení jejích aktuálních problémù a sehrát tak roli rozhodujícího faktoru, který 

zmìní smìr jejího dosavadního zpùsobu �ivota, zejména odklon od kriminální kariéry. 

4.2 Klíèové momenty v pùsobení sociálního kurátora pro bezproblémový 

�ivot klienta na svobodì 

Klienti, kteøí právì opustili brány vìznice, mnohdy nehodnotí vidinu svého dal�ího �ivota 

na svobodì pøíli� reálnì. Dùvodem je èasto zklamání z  nenaplnìného oèekávání vùèi 

partnerùm èi rodinì. Mnoho z nich je zcela bez finanèních prostøedkù, zamìstnání a 

dokonce i bydlení. I kdy� mnoho z nich na první schùzce se sociálním kurátorem po 

propu�tìní bývá dosti euforickými, co� je leckdy zpùsobeno mno�stvím po�itého alkoholu, 

kdy mají pocit, �e v�e zvládnou bez problémù samy, vìt�ina z nich si své problémy 

spojené s civilním �ivotem uvìdomí a� postupem èasu. 
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První kontakt se sociálním kurátorem na svobodì vìt�inou spoèívá v definování 

klientových problémù, nastínìní mo�ných zpùsobù øe�ení, ale také v upozornìní na mo�ná 

rizika spojená s neøe�ením tìchto problémù.115
 

Dùle�itou èinností, na které se sociální kurátor nebo sociální pracovník vìznice podílí 

èasto ji� pøed propu�tìním klienta na svobodu, je zaji�tìní dokladù toto�nosti klienta, který 

èasto takové doklady postrádá, nebo nejsou platné, ale jsou nezbytné pro øe�ení dal�ích 

problémù spojených s klientovým propu�tìním. Sociální kurátor napø. pomáhá pøi zaji�tìní 

fotografií na takové doklady nebo �ádá pøíslu�né matriky o rodný list klienta.116
 

V souvislosti s dlouhodobým pobytem ve vìzení se u mnohých klientù objevuje problém s 

komunikací, nízkými sociálními dovednostmi, nejistotou a obavami z neznámého 

prostøedí. V tìchto pøípadech je po vzájemné dohodì vhodné doprovázet takové klienty pøi 

vyøizování osobních zále�itostí napø. na úøadech, zdravotních èi ubytovacích zaøízeních. 

Také asistence pøi prvních nákupech potravin a základních potøeb po propu�tìní je vhodná 

vzhledem k neznalosti aktuálních cen s pøihlédnutím k momentálnímu pøíjmu klientù.117
 

Zji�tìní nároku na dávku mimoøádné okam�ité pomoci a jejího pøípadného vyplacení, je 

dal�í z èinností sociálního kurátora pøi práci s klientem po jeho propu�tìní. Jak ji� bylo 

popsáno vý�e v kapitole zamìøené na souèasný stav sociálních kurátorù u nás, tuto 

nenárokovou dávku urèenou klientovi ohro�enému sociálním vylouèením podle zákona o 

pomoci v hmotné nouzi, poskytuje sociální kurátor klientovi nejèastìji za úèelem zaji�tìní 

stravy, ubytování, jízdného nebo k zaji�tìní jiných základních potøeb. Tato dávka mù�e být 

v závislosti na posouzení potøeb klienta sociálním kurátorem poskytnuta a� do vý�e 1.000 

Kè a to opakovanì. Dále je klient pouèen o mo�nosti za�ádání o dávky hmotné nouze a to 

konkrétnì dávky na �ivobytí nebo doplatku na bydlení.118
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Mimo dávek hmotné nouze klient èasto �ádá pomoc sociálního kurátora pøi zaji�tìní 

bydlení. Pokud klient nemá mo�nost vrátit se bydlet k rodinì, a� u� z dùvodu, �e tato 

rodina nemá sama kde bydlet, nebo s návratem nesouhlasí její èlenové èi mo�ného 

nezájmu ze strany klienta, sociální kurátor hledá po dohodì s klientem dal�í vhodné 

bydlení. Nejèastìji se jedná o azylové domy, noclehárny, chránìná bydlení èi rùzné obecní 

nebo komerèní ubytovny nebo podnájmy. Pøi hledání vhodného ubytování lze vyu�ít 

Informaèního portálu a databáze slu�eb sociální prevence pro osoby ohro�ené sociálním 

vylouèením èi Registru poskytovatelù sociálních slu�eb.  Pøi vyøizování ubytování je 

vhodná asistence sociálního kurátora, který s poskytovatelem mù�e domluvit hrazení 

takového ubytování pro klienta pomocí dávek hmotné nouze. Výjimkou nejsou ani 

pøípady, kdy klient po prvotních obtí�ích pøi hledání ubytování radìji volí pobyt na ulici.119
  

Dal�í pomocí, o kterou se klienti na sociálního kurátora obrací, je pomoc pøi hledání 

vhodného zamìstnání. Pracovní pøíle�itosti sociální kurátor zji��uje ve spolupráci 

s Úøadem práce, na internetu, nebo vychází ze své místní znalosti pracovního trhu. 

Klientùm pak pomáhá pøi navázání kontaktu s pøípadným zamìstnavatelem èi 

s potøebnými písemnými podklady. Výjimkou v�ak bohu�el nejsou ani klienti, kteøí hledají 

zamìstnání pouze úèelovì a ve skuteènosti pracovat vùbec nechtìjí. To se týká hlavnì 

pøípadù tìch klientù, kteøí ji� ve výkonu trestu projevili zájem o zamìstnání z dùvodu 

�ádosti o podmíneèné propu�tìní. Po propu�tìní v�ak tito jedinci nemají do zamìstnání 

zájem nastoupit, co� u� bohu�el soud, který jejich podmíneèné propu�tìní schválil, dále 

nesleduje. Mnozí z nich pak po propu�tìní zaène pracovat nelegálnì za souèasného 

pobírání dávek státní sociální podpory èi dávek v hmotné nouzi. To dìlají také z dùvodu 

exekucí, jen� jsou proti nim vedeny a které by byly z jejich legálního pøíjmu strhávány.120
 

Aby byla pomoc ze strany kurátora úspì�ná, musí kurátor vnímat situaci klienta v 

celkovém kontextu. Pokud nemù�e sociální kurátor klientovi pomoci vlastními silami, 

v�dy existuje mo�nost zprostøedkovat kontakt èi nasmìrovat klienta na pøíslu�nou 

odbornou pomoc. Pøedev�ím nesmí být jeho pomoc omezena na prosté odkázání klienta na 

systém dávek pomoci v hmotné nouzi èi pouhé vyplacení �kurátorské dávky�, jak je èasto 
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oznaèována dávka MOP. Zejména klientovu slo�itou finanèní situaci je vhodné øe�it napø. 

sestavením �finanèního plánu�, kde má klient pøehlednì rozvr�eny pøíjmy a mù�e tak lépe 

plánovat své aktivity spojené s výdaji.121
 

Kontinuální spolupráce klienta se sociálním kurátorem je dùle�itá po celou fázi sociálního 

zaèleòování po propu�tìní klienta z vìzeòského zaøízení. Samozøejmostí je, �e lépe se 

spolupracuje s klienty, kteøí mají samy zájem na øe�ení své situace a jsou rozhodnuti na 

zmìnì svého dosavadního zpùsobu �ivota lep�ím smìrem. 

4.3 Nesprávná adaptace a navrácení se k páchání trestné èinnosti 

Právì neochota, nezájem a èasto i nedostateèná motivace klienta pøekonat svoji 

neuspokojivou sociální situaci, je hlavním problémem pøi øe�ení problémù spojených 

s propu�tìním z vìzení. K tomu pøispívá i skuteènost, �e klient nesmí být ke spolupráci se 

sociálním kurátorem nijak nucen. I pøes v�echny snahy a úsilí kurátora motivovat svého 

klienta ke zmìnì, v�ak koneèné rozhodnutí zùstává na samotném klientovi.122
 Ti se v�ak 

vìt�inou po návratu z dlouhodobého pobytu ve vìzení nacházejí v situaci, kdy jsou 

zpøetrhány jejich pozitivní vazby na spoleènost mimo vìzení, v situaci, kdy pro nì návrat 

na svobodu znamená øe�it svoji èasto tí�ivou situaci vzniklou ji� pøed uvìznìním, spojenou 

napø. se zadlu�ením, které se je�tì více prohloubilo pobytem za møí�emi. 

Zaèlenìní se do bì�né spoleènosti mnohdy brání i �nálepka kriminálníka�, která 

propu�tìnému èasto zùstává i po odpykání trestu.123
 To v�e pøispívá k lhostejnosti øe�it 

svoji slo�itou situaci na svobodì a mù�e vést k hledání zázemí v asociálním prostøedí, ve 

spoleènosti, která mu rozumí a která jej pøijme.124
 Propu�tìný se tak znovu dostává do 

jakéhosi �bludného kruhu�, který je prvním krokem k páchání dal�í trestné èinnosti, tedy 

k recidivì. 
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5. SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM 

5.1 Cíl sociologického výzkumu 

Hlavním cílem provedeného sociologického výzkumu bylo zjistit, jak osoby propu�tìné 

z VTOS, tedy klienti sociálního kurátora vnímají jeho práci. Dále jsem zji��oval, zda jsou 

pøi práci sociálního kurátora vyu�ívány poznatky ze sociální pedagogiky a také, jaké 

nejvìt�í pøeká�ky spatøující sociální kurátoøi pøi výkonu své èinnosti. 

Sociologický výzkum, zaøazený v praktické èásti této bakaláøské práce navazuje na èást 

teoretickou, kde jsou popsány základní pojmy a obecné poznatky týkající se problematiky 

�ivota osob ve VTOS nebo výkonu vazby a po jejich propu�tìní. Teoretická èást se rovnì� 

zabývá kontinuální prací sociálních kurátorù a hlavními metodami vyu�ívanými pøi jejich 

èinnosti.  

V rámci provedeného výzkumného �etøení bylo provedeno 7 rozhovorù s osobami 

propu�tìnými z výkonu trestu odnìtí svobody. Tyto osoby z øad klientù sociálního 

kurátora, do jeho� pùsobnosti spadá mìsto �ïár nad Sázavou a okolní obce, tvoøily první 

skupinu respondentù. Druhou skupinou respondentù byli 3 sociální kurátoøi pùsobící 

v okrese �ïár nad Sázavou. Tato skupina respondentù byla oslovena za úèelem porovnání 

údajù získaných od první skupiny respondentù.  

Provedeným sociologickým výzkumem jsem mimo získaných mìkkých dat z  rozhovorù, 

které slou�ily k vyhodnocení tohoto výzkumu, rovnì� získal mnoho nových a dùle�itých 

informací týkající se sledované problematiky. Mìl sem tak mo�nost nahlédnout na práci 

sociálního kurátora po praktické stránce a okusit tak skuteènou náplò této profese. 

5.2 Metoda výzkumu a stanovení sociologických otázek 

V rámci sociologického výzkumu jsem pro získání údajù pou�il kvalitativní metodu 

polostrukturovaného individuálního rozhovoru. Nìkolika respondentùm z øad sociálních 

kurátorù a jejich klientù byly po seznámení s úèelem tohoto rozhovoru a jejich následným 

souhlasem s pou�itím získaných odpovìdí, pokládány pøedem pøipravené otázky.  

Rozhovor øadíme mezi subjektivní metody. Slou�í pøedev�ím k získání subjektivních 

informací, jako jsou názory, motivy, hodnotová orientace, postoje, vnitøní pro�itky, osobní 

zku�enosti apod.  Tyto informace nám pomáhají blí�e poznat osobu, se kterou je rozhovor 

veden, èemu� napomáhá i osobní kontakt s touto osobou.  
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Podle poètu dotazovaných osob, tzv. respondentù, mù�e být rozhovor individuální nebo 

skupinový. Podle struktury otázek lze rozhovor dìlit na nestrukturovaný, strukturovaný 

nebo polostrukturovaný. Dále, v závislosti na míøe volnosti mù�e být volný èi øízený. 

Podle toho, na co se rozhovor zamìøuje, jej lze také rozli�it na výchovný, výzkumný, 

anamnestický nebo diagnostický a podle stanovených otázek je�tì na rozhovor 

standardizovaný a nestandardizovaný. Aby byl rozhovor úspì�ný, je dùle�ité na úvod 

takového rozhovoru navodit pozitivní atmosféru, která pomù�e získat dùvìru respondenta 

a umo�ní tak navázat kladný vztah. Poté mù�e tazatel pøistoupit k jádru rozhovoru, ve 

kterém zji��uje co nejvìt�í mno�ství informací k danému tématu. Pøitom mù�e respondenta 

povzbuzovat slovními i mimoslovními projevy. Na závìr rozhovoru by mìl rovnì� být 

kladen dùraz. Pøed samotným ukonèením kontaktu s respondentem je vhodné navodit 

uvolnìné téma, aby respondent odcházel s dobrým pocitem z rozhovoru.
127

 

Kvalitativní výzkum  

Metodu kvalitativního výzkumu je vhodné uplatnit pøedev�ím tehdy, kdy� není nutné 

posuzovat velké mno�ství respondentù. Hodí se zejména v pøípadech, kdy se napøíklad 

zji��uje klientovo vnímání pracovníka nebo jeho anga�ovanost, tedy v pøípadech, kdy se 

získané informace od respondentù obtí�nì kvantifikují. 128
 

Obvykle je na zaèátku výzkumu zvoleno téma a jsou stanoveny základní výzkumné 

otázky, které mohou být v prùbìhu výzkumu upraveny nebo doplnìny. Ve�keré informace, 

jen� by mohly pomoci objasnit výzkumné otázky, jsou zpravidla získávány a analyzovány 

v prùbìhu del�ího èasového intervalu. 

Pøi kvalitativním výzkumu se výsledky nezískávají prostøednictvím statistických metod èi 

jiných zpùsobù kvantifikace, ale jde pøedev�ím o vytvoøení celkového obrazu o 

respondentovi a jeho názorech na zji��ované téma. 129
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Výzkumné otázky: 

1. Jak osoby propu�tìné z VTOS vnímají práci sociálního kurátora? 

2. V èem sociální kurátoøi spatøují nejvìt�í problém pøi výkonu své èinnosti? 

3. Je sociálními kurátory pøi jejich práci vyu�íváno poznatkù ze sociální pedagogiky? 

5.3 Prostøedí výzkumu 

Okres �ïár nad Sázavou 

Okres �ïár nad Sázavou se nachází ve východní èásti Èeskomoravské vrchoviny, na 

horních tocích øek Sázavy, Oslavy, Svratky a Chrudimky. Na jihu sousedí s okresy Tøebíè 

a Brno-venkov, na východì s okresem Blansko, na severu s okresy Svitavy a Chrudim a na 

západì s okresy Havlíèkùv Brod a Jihlava. Okres �ïár nad Sázavou je nejvìt�ím a 

nejlidnatìj�ím okresem Vysoèiny s prùmìrnou hustotou osídlení i pøesto, �e v roce 2005 

bylo více ne� dvacet obcí pøesunuto k Jihomoravskému kraji. Pro tento okres je typický 

vysoký podíl obyvatel bydlících ve venkovských obcích do dvou tisíc obyvatel a ni��í 

podíl obyvatel bydlících ve mìstech s více ne� deseti tisíci obyvateli. V okrese se nachází 

�est obcí se statutem mìsta a to �ïár nad Sázavou, Bystøice nad Pern�tejnem, Nové Mìsto 

na Moravì, Svratka, Velká Bíte� a Velké Meziøíèí. V okrese je druhá nejvy��í 

nezamìstnanost v Kraji Vysoèina. Problémem je hlavnì dlouhodobá nezamìstnanost.  

Okresním mìstem je �ïár nad Sázavou. Jako obec tøetího stupnì, tedy obec s roz�íøenou 

pùsobností, vykonává mimo samosprávy také pøenesenou pùsobnost státu nad pøilehlými 

47 obcemi. Samotné mìsto �ïár nad Sázavou je rozdìleno na sedm mìstských èástí, ke 

kterým patøí rovnì� obec Mìlkovice, Radonín Str�anov a Veselíèko. 

Celková rozloha mìsta èiní 3 706 ha. Stávající poèet obyvatel k datu 1.1.2014 je 21 822 a 

prùmìrný vìk je 40,7 let. 130
 

Ve �ïáøe nad Sázavou se nachází poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoøe, 

který byl v roce 1994 zapsán na seznam památek svìtového dìdictví UNESCO.131
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5.4 Rozhovory s klienty sociálního kurátora 

Rozhovory s respondenty z øad klientù sociálního kurátora probíhaly v kanceláøi sociálního 

kurátora. Pan kurátor po krátkém pøedstavení svého klienta vìt�inou ode�el vykonávat 

agendu mimo svoji kanceláø. Vznikly tak ideální podmínky pro vedení rozhovoru bez 

pøítomnosti tøetí osoby, kterou sice klient dùvìrnì zná, ale která je pro nìj pøece jenom 

urèitou autoritou.  

Respondenta jsem nejprve seznámil s úèelem rozhovoru. Teprve po jeho souhlasu 

s nahráváním rozhovoru na diktafon a následným pou�itím odpovìdí pro úèely mojí 

bakaláøské práce pod zaruèením anonymity, jsme pøistoupili k samotnému rozhovoru.  

Klientovi jsem pokládal pøedem pøipravené otázky. Bìhem rozhovoru byl dotazovaným 

umo�nìn neomezený èas na odpovìï. Do odpovìdí respondentù jsem se sna�il co nejménì 

zasahovat. Jejich odpovìdi jsem usmìròoval pouze v pøípadì, kdy se dotazovaní úplnì 

odchýlili od tématu. Rovnì� byly pokládány doplòující otázky, které pomáhaly zjistit dal�í 

dùle�ité informace týkající se daného tématu.  

Poèet uvedených respondentù neodpovídá daleko vìt�ímu poètu oslovených osob z øad 

klientù sociálního kurátora, kteøí ale bohu�el nebyli ochotní zúèastnit se rozhovoru nebo 

nechtìli odpovìdìt na klíèové otázky dùle�ité pro jeho vyhodnocení. Pár klientù zase bylo 

ochotných rozhovor provést, ale nesouhlasili s jeho následným pou�itím v této práci. 

Nìkolik rozhovorù také nebylo mo�né vyu�ít z dùvodù, kdy se klienti k náv�tìvì dostavili 

pod vlivem návykové látky a rozhovor tak ne�lo vùbec zahájit nebo se jej nepodaøilo 

dokonèit. Nìkteøí klienti se na domluvenou náv�tìvu k sociálnímu kurátorovi ani 

nedostavili.   

I pøesto pro mne bylo setkání, jak se osobou sociálního kurátora, tak s jeho klienty velikou 

zku�eností, díky které jsem si lépe dokázal pøedstavit slo�itou �ivotní situaci spojenou 

s pobytem ve vìzeòském zaøízení. Zároveò jsem tak mìl mo�nost zblízka nahlédnout na 

èasto nelehkou práci sociálního kurátora se svými klienty.   

Respondent I 

Respondent je 26letý mu�, svobodný. Je vyuèen jako automechanik. Ve VTOS byl poprvé. 

Strávil zde 3 roky za tì�ké ublí�ení na zdraví pod vlivem návykové látky. Byl propu�tìn 

pøed 3 týdny. V souèasnosti bydlí se svými rodièi v obci nedaleko �ïáru nad Sázavou. 
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Svého èinu evidentnì lituje a svùj trest schvaluje, i kdy� si je vìdom, �e �ivot tím bohu�el 

nevrátí. 

�Sìdìl jsem poprvé a snad i naposled. U� pøedtím sem mìl problémy se zákonem kvùli pití. 

No, spí� byl problém, �e jsem potom sedal za volant. Ale tenkrát to skonèilo tak, �e sem 

zaplatil tuènou pokutu a na nìjakou dobu pøi�el o papíry. �e já blbec sem s tím chlastem 

tenkrát neseknul. Kdy� mi vrátili papíry, zrovna sem dokonèil men�í tuning auta a nemohl 

se doèkat, a� ho poøádnì projedu. Sem vyuèenej automechanik a auta jsou mùj �ivot. 

S mámou sme se sice moc nemuseli, ale s tátou sme vycházeli dobøe. Máme spoleènýho 

koníèka, taky dìlá do aut. Dole v baráku máme takovou malou dílnu, kde sme spolu trávili 

hodnì èasu. S tátou jsem pøedtím dìlal i v autodílnì. Bohu�el to ale dopadlo, jak to 

dopadlo. Kámo� tehdy slavil narozky a mi trochu popíjeli. Nemìl sem toho zase tolik, ale 

nìjaký pivo padlo. Jen�e chyba byla, �e jsem se nepouèil a znovu se posadil za volant. 

Cestou domù mi ze zatáèky vylítlo auto a skonèili sme v sobì. Dál u� to nechci rozebírat. 

Poøád se mi to vrací, ale nic u� s tím neudìlám. O kurátorovi sem se dozvìdìl, kdy� se 

pøi�el podívat do vìzení. Psal sem si sice s tátou a vìdìl jsem, �e kdyby bylo na nìm, mohl 

bych se nejspí� vrátit domù, a� si to odsedím, ale s tím máma nesouhlasila. U� tenkrát, 

kdy� mì vzali ty papíry, byla hodnì rozèílená a chtìla mì vykopnout z baráku. A tohle pro 

ni byla poslední kapka. Kurátor za mnou ve vìzení byl asi ètyøikrát, pøesnì nevím. Øíkal, �e 

ho kontaktoval táta, aby se za mnou zastavil. Tak�e s kurátorem sem hlavnì øe�il situaci, �e 

se domù nebudu moc vrátit. Jinak èas sem trávil aktivnì, jak jen se dalo. S ostatníma sme 

obèas mohli jít zahrát fotbal nebo jít zabu�it do posilovny. Na cimøe sem byl s jedním 

klukem, taky dìlal do aut, ale on je kradl a na to taky dojel. Ale aspoò se bylo o èem bavit 

celou tu dlouhou dobu. Ze zaèátku sem taky chodil na psychologický rozmluvy 

s psychologem, po tý nehodì sem toti� mìl problém se spaním a blbý pocity. Kdy� se blí�il 

konec, tak mi pøi jedný náv�tìvì kurátor øekl, �e za ním byli oba rodièe a �e se jim sna�il 

vysvìtlit, �e by bylo dobré, kdybych se mohl vrátit domù. Prý to vypadalo celkem nadìjnì, 

tak�e sem byl rád. Kdy� mì potom pustili, �el sem na dohodnutou schùzku za kurátorem, 

kde byli i oba rodièe. Mìl jsem sice zvlá�tní pocit, proto�e jsem je�tì nevìdìl, jestli budou 

souhlasit, abych se k nim vrátil, ale nakonec jsme si padli do náruèe a chvilku si pobreèeli. 

I máma byla ráda, �e mì koneènì vidí, a kdy� jsem jí slíbil, �e u� nikdy za volant napitej 

nesednu, øekla, �e to se mnou teda je�tì jednou zkusí. Ani nevíte, jak jsem byl rád, �e si 

nemusím hledat nìjakou ubytovnu. Kurátor mi potom poradil, abych se co nejdøív 

registroval na úøadu práce, kvùli pracovním nabídkám. Dneska jsem ale hovoøil s bývalým 
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�éfem z dílny a ten øíkal, �e mì vezme zpátky, tak doufám, �e to klapne. Práci kurátora 

hodnotím pozitivnì, myslím, �e mi hodnì pomohl, kdy� sem byl zavøenej a nebýt nìho, tak 

by mì máma domù nejspí� nevzala.� 

Respondent II 

Respondentka je 23letá �ena, svobodná, dokonèené má pouze základní vzdìlání. Ve VTOS 

byla poprvé. Strávila zde 1 rok.  Pøedtím si odpykávala pouze trest obecnì prospì�né 

práce. Na svobodì je 2 mìsíce. V souèasné dobì bydlí v bytì u kamarádù ve �ïáøe nad 

Sázavou. 

 �Bude to dva roky a nìjaký drobný, co mì sebrali za to �dýlování� Tak tak, v lochu sem si 

posedìla pøesnì dva roky. Pøedtím jsem akorát dostala veøejnì prospì�ný práce za nìjaký 

to výtr�nictví. V�ak to znáte, s partou jsme dìlali bordel po mìstì. Tátu ani nemám a máma 

mi �ádný peníze nedávala, tak jsem nejdøív prodávala trávu a pak jsem zaèala vaøit. Aspoò 

jsem si nìco vydìlala a je�tì k tomu jsem si dávala v podstatì zadarmo. Kdy� jsem byla 

mlad�í, tak jsem obèas s partou �writerù� (pozn. autora: ti, co pí�í na zdi a rùzná veøejná 

prostranství) nìco naèmárala na zeï, ale to u� mì pøestalo bavit. Obèas jsem taky nìco 

nìkde ukradla, abych mìla co jíst nebo kdy� jsem nìco potøebovala. Tátu jsem ani nikdy 

nepoznala, myslím, �e matka ani neví, kdo je mùj pravej otec. No a matka na mì dost 

ka�lala celej �ivot, ale aspoò byl klid a mohla jsem si dìlat, co jsem chtìla. Myslím, �e jí 

bylo asi celkem jedno co dìje, i kdy� k soudu si pøi�la vyslechnout verdikt. Je�tì mám 

bráchu, ten se ale pøestìhoval do jinýho mìsta a nejsem s ním v kontaktu. S panem 

kurátorem jsem se poprvý setkala v lochu. Asi mìsíc pøed tím, ne� mì mìli pustit, za mnou 

pøi�el a ptal se, jestli mám kde bydlet, a� mì pustí. Taky se vyptával na doklady a na to, co 

mám v plánu potom, jestli pøemý�lím o práci a tak dál. Prej aby to pro mì nebylo tak tì�ký, 

a� vylezu. Víte, kdy� je èlovìk zavøenej, tak moc nepøemej�lí, jak hned bude pracovat, a� se 

dostane ven. Tam si �ijete ze dne na den a moc neøe�íte, co bude, a� tam odsud vypadnete. 

Tak�e kdy� sme se tam vidìli poprvý, tak to nebylo na dlouho, proto�e nebylo ani co 

probírat. Pan kurátor mi na sebe nechal telefonní kontakt a øíkal, �e by bylo dobré se za 

ním potom zastavit kvùli tomu bydlení a dal�ím vìcem, a� mì pustí. Jinak ve vìzení sem se 

úèastnila nìjakejch sezení, ale jen proto, aby byl klid a taky abych se moc nenudila. Stejnì 

mì to, ale moc nezajímalo, pøi�lo mi, �e ty terapie jsou o nièem. Oni �ijou v jinym svìtì, 

neví jakej je to �ivot, kdy� matka je do vìtru a tahá tam furt nìkoho jinýho a je�tì mì ty její 

borci obèas seøezali. V�ichni ty lidi tam maj úplnì jinej �ivot a neví, o èem mluvìj. Tak�e ty 
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�vásty na terapii mì fakt moc nezajímaly. Kdy� mì koneènì pustili z lochu, první kam sem 

�la, byl mùj pøítel, teda vlastnì bejvalej, proto�e sme se chvilku po mým propu�tìní roze�li. 

Døív s ním byla sranda, ale za tu dobu, co jsem tvrdla v lochu, se dost zmìnil. Zaèal na 

sobì celkem makat a mùj styl �ivota pro nìj u� nebyl to pravý. To byl taky dùvod, proè jsem  

�áhla po tý vizitce od pana kurátora a za�la k nìmu pro radu. Øekla sem si, �e se sebou 

taky zkusím nìco dìlat, aspoò si najdu práci. Pan kurátor mi pomohl s registrací na úøadu 

práce. Taky mi pomohl sepsat �ivotopis jo a dal mi pár typù, kde se po nìjaký práci 

mrknout. Jen�e tam mì stejnì bez praxe nevzali. Studovala jsem dva roky na uèili�ti na 

kuchaøe a èí�níka, ale nakonec jsem to nedodìlala a tak mì v práci nechtìli vzít bez 

výuèòáku. Tak�e jediný kam mì chtìli vzít, bylo mytí nádobí v hospodì nebo tøídit odpadky. 

A to fakt dìlat nebudu za tu almu�nu. Je�tì chtìl, abysme vyøe�ili nìjak problém s matkou, 

ale mì nezajímá, co dìlá. Mam svojí partu kamarádù, kam se mù�u vrátit a u kterých teï i 

bydlím. Tak�e co se týèe mejch plánu do budoucna, tak nevím, chtìla bych najít nìjakou 

normální práci, ale lidi neradi zamìstnaj bejvalý trestance. Navíc kdy� jsem takhle mladá 

a sedìla jsem za drogy a kráde�e. Pan kurátor je sice docela fajn chlapík, ale já asi nejsem 

nejlep�í èlovìk na nápravu.� 

Respondent III 

Respondent je 28letý mu�, �enatý. S man�elkou mají dvouletého chlapeèka. Je vyuèen 

jako kuchaø. Ve VTOS byl poprvé. Strávil zde 1 rok za legalizaci výnosù trestné èinnosti. 

Byl propu�tìn pøed 2,5 mìsíci. V souèasnosti bydlí v pronájmu ve mìstì �ïár nad 

Sázavou.  

�Do problémù jsem se namoèil, kdy� se nám se �enou narodil Matýsek. Tenkrát jsem vaøil 

v jedný hospodì, kde jsem poznal Ivana. Já tam dìlal kuchaøe a on tam v�dycky chodil na 

výpomoc, kdy� bylo potøeba. On v tý dobì zrovna s tou svojí taky èekal mimino, tak jsme 

mìli spoleèný téma. Oba jsme mìli i spoleènej problém a to s penìzma. Døel jsem od 

nevidim do nevidim, ale prachy se podle toho nesypaly. No a do toho malej na krku. V tý 

dobì sme sice s man�elkou a malým bydleli v podnájmu v dvoupodla�nim domì, ale 

abysme to vùbec utáhli, bydlela tam s náma i tchýnì. Né, �e bych proti ní mìl køivýho 

slova, ale ona u� v tý dobì na tom byla zdravotnì docela �patnì a vypadalo to, �e bude 

muset dlouhodobì do nemocnice, tak�e sme se se �enou zaèali poohlí�et po nìèem jiným. 

V tý dobì Ivan zaèal mluvit o jeho kamarádech a k�eftech, který dìlaj. Øíkal, �e mu nabídli 

nìjakou práci a jestli si prý chci nìco pøivydìlat, mù�u do toho jít s ním. No byli sme 
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celkem dobøí kámo�i a peníze byly potøeba, tak sem na to kývnul. Obèas sem podle 

instrukcí, který mi ti jeho kamarádové poslali na úèet, poslal ty prachy dál na dal�í úèty. 

Prostì nic slo�itýho. Práce na pár minut, ale pøivýdìlek slu�nej. Bylo mi to sice divný, ale 

nìjak sem to neøe�il. Ty prachy se dost hodily. Jen�e pak se ukázalo, �e �lo o nìjaký 

podvodníky a já skonèil v base. Z práce mì vyhodili a man�elka zùstala sama s malým a 

nemocnou mámou. V base to sice nebyl �ádnej med, ale pro �enu to muselo být dvakrát 

hor�í. Pøi náv�tìvì v�dycky bøeèela a já byl taky celkem namìko. Ale byl sem rád, �e je 

vidím a taky �e vidím malýho. Aspoò jsem se mìl v�dycky na co tì�it a líp to tak utíkalo. 

Kdy� jsem se tam trochu rozkoukal, sociální pracovník mi øekl o kurátorovi a taky jak mi 

mù�e pomoct. Ten za mnou potom jednou pøijel a øe�ili sme, jak to zvládnout, hlavnì �ena, 

proto�e tchýnì nakonec musela do nemocnice a man�elka barák sama neutáhla. Pan 

kurátor jí domluvil bydlení, a taky s ní vyøídil rùzný ty dávky, za který tam mohla s malým 

bydlet (pøíspìvek na �ivobytí a doplatek na bydlení). Tak�e pomoc se toèila hlavnì kolem 

ní a za to jsem panu kurátorovi vdìènej, proto�e nevím, co by tam venku �ena sama 

s malym na krku dìlala. Já sem se mezitím v base sna�il vydìlat nìjaký prachy. Proto�e 

sem v civilu dìlal kuchaøe, tak i tam sem dìlal v kuchyni, co� bylo super, proto�e si èlovìk 

pøi�el k nìjakejm penìzùm a navíc to mìlo i svoje výhody. O jídlo nebyla nouze a mezi 

ostatníma to byla celkem frajeøina, dìlat v kuchyni, tak�e mì ani moc neotravovali. Kdy� 

jsem se koneènì dostal ven, první co bylo, tak jsme se �enou za�li za panem kurátorem. Já 

se hned potom registroval na pracáku, jak mi pan kurátor poradil a taky mi dal nìjaký 

tipy, kde bych se mohl poptat po práci. Taky sme je�tì øe�ili ty dávky (doplatek na bydlení) 

a spoleèný bydlení se �enou. Do dne�ka jsem sice práci je�tì nesehnal, ale poøád se 

sna�ím. V�dycky to vìt�inou ztroskotalo na tom, �e jsem byl v kriminále. Ale sem venku 

teprve chvíli, tak si myslím, �e to èasem dopadne. Práci kurátora hodnotím kladnì, proto�e 

bez nìj bych to se �enou nemìl �anci zvládnout.� 

Respondent IV 

Respondent je 50letý mu�, rozvedený, je vyuèen jako opraváø zemìdìlských strojù. Ve 

VTOS strávil 1,5 roku za kráde�. Ve vìzení byl poprvé, døíve dostal pouze podmínku za 
ublí�ení na zdraví. Na svobodì je 3 mìsíce. Momentálnì bydlí na ubytovnì ve �ïáøe nad 
Sázavou. 

�No jestli vás to opravdu zajímá, tak v minulosti sem dostal podmínku. Tehdy jsem seøezal 

nìjakýho parchanta, kterej mi chtìl sebrat prachy, kdy� jsem je házel do automatu. 

Nemusel jsem mu sice takovou ubalit, ale mohl si za to sám. Ale to u� je dávno. Teï to bylo 
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jinak. Kdy� mne propustili ze závodu a já nemohl zajistit finanènì rodinu, hledal jsem si 

práci. �ena sice pracovala v Jednotì, ale bylo jasný, �e z jednoho platu dvì dìcka 

neutáhnem. Nakonec sem taky nastoupil do Jednoty. Mìl sem sice i jinou nabídku, ale chtìl 

sem do Jednoty hlavnì kvùli �enì a tomu vypeèenýmu vedoucímu, proto�e u� tenkrát se mi 

zdálo, �e spolu nìco mají. Ale to je jedno. Já tam dìlal jako skladník, no a tak jsem obèas 

nìco sebral a odnesl domù. Ka�dej si chce pøece pøilep�it, tak�e sem si ani tolik 

neuvìdomoval, �e nìjakou trestnou èinnost páchám. Jen�e pøi inventuøe to vyplavalo a já 

�el �prdìt�. Marie se se mnou rozvedla a �ije teï s tím vedoucím. Za celou tu dobu se za 

mnou ani nezastavila. Nechápu to, proto�e pøedtím nám to celkem klapalo, teda aspoò 

jsem si to myslel. Bydleli jsme v pøízemí u jejich rodièù. Ona se starala o chod domácnosti 

a já nosil prachy. Jasnì, ulejval jsem si nìco bokem na automaty, ale dìcka nikdy nemìli 

�ádnou nouzi. Prù�vih byl, a� pøi�la ta inventura do Jednoty a dál u� to znáte. V lochu jsme 

mìli pohodovýho vychovatele, èlovìk s ním dobøe pokecal. Od nìho jsem se vlastnì 

dozvìdìl o panu kurátorovi. Jinak pøedtím mì ani nenapadlo, �e nìkdo takový venku 

existuje. Ten mì tam potom nav�tívil a já mám dojem, �e si mì vytipoval. Byl jsem asi ten 

typ, který je náchylný ke spolupráci a on to nìjak vycítil. Byl jsem tam sám, nikdo zvenku 

za mnou nechodil. Tam jsem se sice bavil s ostatníma muklama, jak se nám tam obèas 

øíkalo, ale moc jsem si je nechtìl pou�tìt k tìlu. Bylo to spí� jen proto, abych zapadl a moc 

nevyèníval. Tak�e pan kurátor byl vlastnì jediný, s kým jsem se tam mohl normálnì bavit, 

teda a� na toho Roberta (vychovatel), tomu jsem taky vìøil. Pan kurátor tam za mnou byl 

tu�ím dvakrát. Taky zkou�el zajít za �enou, aby se za mnou pøi�la s dìckama podívat. Ale 

zanedlouho potom mi pøi�el �pohøebák�, teda dopis od Marie, kde mì øekla, �e je konec. 

V�echno mi najednou do�lo. Dìcka jsem potom vidìl a� pøed soudem, kdy� jsme se 

rozvádìli. V lochu se toho dalo dìlat celkem dost, kdy� èlovìk chtìl, já hodnì èetl a taky 

jsem zkusil nìjaký výtvarný èinnosti, ale vìt�ina na to ka�lala, proto�e to bylo dobrovolný. 

Já ke konci dostal funkci chodbaøe, tak�e jsem byl pán. Holt mazáctví tu funguje stejnì 

jako na vojnì, ale kdy� se� chytrej, tak se to dá. S chlapama jsme taky byli nìkam párkrát 

kopat kanalizace, tak�e jsem pøi�el i k nìjakejm penìzùm. Ty se v�dycky hodìj, hlavnì kdy� 

mì teï je�tì èekaj alimenty. Chtìl bych si najít nìjakou poøádnou práci, abych mohl mít 

normální bydlení a èasem si tøeba pùjèit dìcka. Pan kurátor mi sice dohodil nìjakou 

obèasnou práci nìkde venku, ale na zimu to není. Krom toho mu vdìèím za tu ubytovnu, 

kde sem teï, ale to víte, stejnì to není ono. Teï mi pomáhá se zaøizováním tìch alimentù, 

který mì èekaj. Kdy� sem vylezl z lochu, tak mi dal nìjaký peníze do zaèátku (MOP). 
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Nebylo to moc, ale aspoò sem nemusel jíst z popelnice. Poradil mi, abych se zaregistroval 

na pracáku a zaøídil, dávky na to bydlení. Tak�e sem mu vdìènej. Myslím, �e s jeho pomocí 

to èasem bude lep�í. K �enì u� se sice nevrátím, ale doufám, �e s dìckama potom budu 

èastìji.� 

Respondent V 

Respondent je 40letý mu�, �enatý. Má pouze základní vzdìlání. Ve VTOS byl ji� potøetí. 

V prvních dvou pøípadech to bylo za kráde�e. Naposled byl k VTOS odsouzen na 3,5 roku 

za loupe�né pøepadení. Na svobodì je 1 mìsíc.  

�Co sem sedìl naposled, tak to bylo za nìjaký èorky, nic velkýho. Ale mám ètyry dìcka a ty 

nemù�ou bejt vo hladu. Sociálka nám dává málo, �ena je doma s dìckama a já se musel 

starat. Ale nemìl sem práci. K tomu je�ty ty dluhy, co sem nasekal. Tak�e sem si pùjèil u 

nìjakejch lumpù, jen�e ty se za pár dní vrátili zpátky a chtìli po mì balík. Vyhro�ovali mì i 

�enì, �e jestli ty prachy do týdne nese�enu, tak nám nìco udìlaj. Tak�e to bylo zlý. Prostì 

sem se jeden veèer sbalil a vlakem odjel do sousedního mìsta. Tam sem s no�em vlítnul do 

jedný veèerky. Prachy sem sice dostal, ale ani sem se nestaèil vrátit domù a u� mì mìli 

benga. Dojel sem na kamery, který byly namontovaný v tom obchodì. �enská zùstala v tom 

na�em holobytì sama, s dìckama a dluhama, který sem nasekal. Na�tìstí se nad ní 

slitovala její máma, po tom, co jí øekla, �e chcou ublí�it dìckám a pùjèila jí prachy pro ty 

parchanty lichváøský. Muselo jí ale bejt jasný, �e u� ty prachy nikdy neuvidí. A jak taky, 

kdy� já smrdìl za katrem a �ena z dávek sotva nìco koupila dìckám do huby. Kurátor za 

mnou do kriminálu byl asi tøikrát. Domluvil to s ním chlápek, kterej nás tam mìl na 

starosti (sociální pracovník). Kdy� kurátor pøijel, tak sem celkem koukal. Byl to ten stejnej 

chlapík, se kterým sme jednou øe�ili dávky na dìcka, ale poslal nás na jinej úøad, tak�e u� 

sem ho pak nevidìl. Ale poznal sem ho na první pohled. Jinak s kurátorem, teda vlastnì s 

kurátorkou sem se setkal u� za mlada, kdy� sem sedìl za ty èorky. Ale tenkrát sem nemìl 

dìcka, tak�e sem o její pomo nestál. No s kurátorem sme teda potom øe�ili hlavnì �enskou. 

Øekl sem mu, jak je na tom teï �patnì a on øíkal, �e jí zkusí kontaktovat, aby jí mohl 

pomoct. Øíkal, �e by bylo dobrý pøihlásit se o nìjakou práci, pokud to pùjde, abych vydìlal 

nìjaký peníze pro dìcka. Tak�e sem potom s ostatníma sem tam dìlal nìjaký zednický 

práce, kdy� to �lo. Jinak to v kriminále byla dìsná nuda. Jo kurátor mi taky nechal udìlat 

doklady, který mì mezitím skonèili, prej abych se potom mohl hlásit na pracáku a tak dál. 

Kdy� mì mìli pustit tak se za mnou kurátor zastavil a mimo jiný sme se taky dohodli na 
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tom, �e se za ním zastavím, a� mì pustí a �e nìjak zkusíme vyøe�it ty moje dluhy. Kdy� sem 

se koneènì dostal z bánì, �el sem za tou mojí �enskou poøádnì jí obejmout. Do kriminálu 

za mnou sice párkrát s dìckama byla, ale víte jak to myslím. Potom sme se oba stavili na tu 

schùzku za kurátorem, kde mi øekl, co v�echno si mám zaøídit. Abych se hlásil na pracáku 

a taky nám pomohl vyøídit nový dávky na bydlení. Je�tì mi udìlal nìjakej rozvrh (finanèní 

plán), co a jak mám dìlat s penìzi, které mi pøíjdou jako dávky a jak splácet ty dluhy. Øekl 

mi, a� si hlavnì dám pozor na dal�í pùjèky a hlavnì na lichváøe. Ke kurátorovi teï s �enou 

chodíme pravidelnì, v�dycky nám poradí co zaøídit. Kdyby nám ale rad�i rovnou dal 

nìjaký peníze nebo lep�í byt, bylo by to daleko lep�í. �ijeme teï poøád v tom holobytì, ale 

mezitím co sem byl pryè, tam pøibyl nìjakej nábytek, a dìcka maj nový postýlky, který pro 

nì pan kurátor prý taky sehnal. Tak�e sem rád, �e pan kurátor existuje a �e nám pomáhá 

aspoò, jak se dá. Teï jen sehnat nìjakou práci no.� 

Respondent VI 

Respondentka je 21letá �ena, svobodná, má dokonèené støední vzdìlání s maturitou. Nyní 

�ije s rodièi v malé obci ve správním obvodì mìsta �ïár nad Sázavou.  Trestaná byla 

poprvé. Ve VTOS strávila 1 rok, ale nechtìla blí�e øíci, za co to bylo. Na svobodì je 2 

mìsíce. Z rozhovoru �lo cítit, �e se nejedná o typickou osobnost se sklonem 

k delikventnímu chování. Na této mladé �enì bylo znát, �e svých èinù lituje a �e pobyt ve 

vìzení u� nikdy nechce opakovat. 

�Po tom, co jsem dodìlala maturitu, jsem se odstìhovala do Prahy, kde jsem bohu�el 

potkala �patné lidi. Byla jsem daleko od rodiny a známých a abych zapadla do party, 

dìlala jsem spoustu �patných vìcí, jen abych mìla pocit, �e nìkam patøím. Nerada na to 

vzpomínám, tak�e pokud vám to nebude vadit, nechci to dál rozebírat. Pøedtím jsem 

bydlela se dvìma sourozenci a rodièi. Spoleènì jsme dobøe vycházeli, ale potom se rodièe 

zaèali hádat, tak jsem rad�i odjela za kamarádkou do Prahy, abych u toho nemusela být. 

Tam jsem se bohu�el chytla tý party a dál u� o tom nechci mluvit. Mezitím se na�i dali 

dohromady, ale tím co jsem provedla, jsem je hodnì zklamala. Trvalo dlouho, ne� mi 

odpustili. Ze zaèátku za mnou ani nejezdili na náv�tìvy, ale proto�e mamka dìlala na 

obecním úøadì a znala se s panem kurátorem, kontaktovala ho, aby se za mnou pøijel 

podívat alespoò on. To jsem se ale dozvìdìla a� pøímo od nìj pøi první náv�tìvì. I kdy� mì 

hodnì mrzelo, �e za mnou rodièe nechtìjí, byla jsem ráda, proto�e jsem vìdìla, �e se 

alespoò pøes nìkoho jiného zajímají, jak na tom jsem. Opravdu jsem je hodnì zklamala. 
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Tím vlastnì zaèala moje spolupráce se sociálním kurátorem. Byla jsem opravdu moc ráda, 

�e se mi nìkdo sna�í pomoci a hlavnì, �e mì obèas pøijede nav�tívit nìkdo, s kým si mù�u 

popovídat. Spolupráce kurátorem probíhala pravidelnì, pomáhal mi se v�ím potøebným a 

jeho náv�tìvy mì �dr�ely nad vodou�. Ve vìzení za mnou byl pan kurátor asi tøikrát, ale i 

pøesto jsem vìdìla, �e mu mù�u vìøit a taky jsem mu øekla vìci, které jsem nikdy nikomu 

jinému neøekla. Mohla jsem se ze v�eho vypovídat a díky jeho náv�tìvám jsem výkon trestu 

pro�ívala o dost lépe, byl mi oporou v tì�kých chvílích. Bìhem èasu ve vìzení jsem 

vyu�ívala skoro ve�kerých mo�ných volnoèasových aktivit, pracovnì zaøazená jsem pøímo 

nebyla, ale chodila jsem na terapie, které mi velmi pomohly. Dále jsem hodnì èetla, 

sebevzdìlávala jsem se v nìmèinì, abych si potom líp na�la práci. Taky jsem se rozhodla, 

�e a� se dostanu ven, tak zkusím dálkové studium V�. Prostì jsem chtìla zaèít znovu 

normální �ivot a hlavnì u� se sem nikdy nevrátit. Na poslední náv�tìvu pøed propu�tìním 

mì spoleènì s panem kurátorem pøijela nav�tívit i mamka s ta�kou. Mìla sem hroznou 

radost, �e je vidím a je�tì vìt�í, �e mi dali novou �anci. Díky tomu, �e mì rodina po 

propu�tìní z výkonu trestu pøijala zpátky, pomoc pana kurátora jsem u� dále 

nepotøebovala. Po propu�tìní jsem za ním akorát za�la, abych mu za v�echno podìkovala. 

I pøesto za ním ale obèas zajdu popovídat, jak se má. Jsem mu opravdu vdìèná, �e mi 

pomohl. Teï si hledám nìjakou práci v místì bydli�tì. Do Prahy u� se nikdy nevrátím. 

Bydlím znovu s rodièi a sourozenci a taky jsem si podala pøihlá�ku na tu vysokou. Ale 

pouze dálkovì. Chci teï hlavnì pomáhat rodièùm a napravit, co jsem pokazila. Práci 

sociálního kurátora hodnotím opravdu kladnì, pomohl mi v nejhor�ím období mého �ivota 

a díky nìmu jsem teï pøipravena jít dál.  

Respondent VII 

Respondent je 24letý mu�, svobodný. Vystudoval vysokou �kolu sportovního zamìøení, 

kde získal titul bakaláø. Ve VTOS byl poprvé, strávil zde 1 rok za kráde�e a napadení. 

Propu�tìn byl pøed dvìma týdny. V souèasnosti bydlí u pøítelkynì mimo region �ïár nad 

Sázavou, trvalý pobyt má v�ak hlá�en u svých rodièù, kteøí bydlí v tomto mìstì. 

�Myslím, �e sem byl vcelku hodnej kluk, ne� sem do toho spadnul. To a� drogy mì dostali 

do lochu. Dokonce se mi i podaøilo dodìlat bakaláøe na sportovce v Brnì, tak�e sem byl 

kriminálník s titulem. S na�ima jsem do tý doby vycházel dobøe. Ne� sem ode�el do Brna na 

vej�ku, tak sem bydlel s nima tady ve mìstì. Dokud sem chodil na �kolu, tak to bylo 

v�echno v pohodì. Pøes týden jsem byl na kolejích a na víkendy jezdil za na�ima domù. 
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Mìli ohromnou radost, kdy� jsem tu �kolu dodìlal, ale pak to zaèlo. Chtìl sem je�tì 

pokraèovat ve studiu, ale pøíjmaèky mì nevy�ly. V Brnì sem mìl kámo�e a tak sem si øíkal, 

�e si tam aspoò zkusím najít práci a pøí�tí rok to zkusím znovu. Na�i mi tam platili byt na 

okraji Brna, proto�e na kolejích u� sem nemohl zùstat.  Prázdniny byli v pohodì, já si tam 

na�el nìjaký brigády a s klukama sme chodili paøit. Ale jak skonèily prázdniny, já chodil 

makat a kámo�i pøestali mít kvùli �kole èas, v�echno se zmìnilo. Potkal sem tam Zdenèu a 

zabouchl se do ní. I kdy� sem byl v�dycky proti tomu, tak sme obèas zahulili travku a 

v�echno bylo fajn. Ona �kolu taky nedìlala a vlastnì ani nemakala, tak�e sme na sebe mìli 

spoustu èasu. Seznámila mì s jejíma kámo�ema. Zdáli se být fajn, ale pak nìkdo z nich 

pøitáhl ty fety. Poprvý to byl jen takovej experiment, takový povyra�ení a proto�e tráva u� 

s náma tolik nedìlala, chtìli sme se Zdenèou zkusit nìco novýho. Jen�e sme do toho spadli. 

Mì vyrazili z fachu (práce) a i kdy� mì na�i je�tì chvilku platili ten byt, potom na to pøi�li. 

Otec byl hroznì na�tvanej. Øíkal, �e sem s nima skonèil a na prachy na byt taky mù�u 

zapomenout. Proto sem zaèal èorkaøit. Zprvu to bylo jen tak na pøilep�enou, nìco na 

dávku, ale zaèlo to jít rychle z kopce. Brzo mì do�ly prachy, co sem mìl na�etøený z brigád 

a kdy� majitel nedostal zaplaceno za by,t chtìl nás vyrazit. Na�i mì nechtìli ani vidìt a já 

zas nechtìl skonèit na ulici. Musel sem zaèít krást ve vìt�ím. Ale kdy� sem chtìl udìlat 

jednu káru, chytli mì u toho chlupatí (policisté). Proto�e sem byl na fetu, jednoho z nich 

sem zkusil dostat, ale to sem nemìl dìlat. K tomu pokusu o kráde� toho auta mì navíc 

pøi�ili i to napadení a já �el bruèet. Zdenèa, kterou z fetu pomohly vysekat její rodièe, mi 

øekla o panu kurátorovi. Poøád sme se milovali a tak mi chtìla nìjak pomoct. Pøi náv�tìvì 

se mì kurátor ptal, jak to plánuju s bydlením a co na�i a� mì pustí. Øíkal sem mu, �e na�i 

jsou poøád na�tvaní a kdy� to pùjde jinak, taky se za nima nemusím zrovna dvakrát vracet. 

Øíkal, �e pokud souhlasím, zkusí s nima promluvit. Bylo mi to celkem jedno, stejnì sem 

nedoufal, �e by to mohlo nìco zmìnit, tak sem souhlasil. V lochu sem si pro�el odvykaèkou. 

Byla to celkem hrùza, ale nakonec sem se z toho dostal. Ne� mì mìli pustit, byl za mnou 

pan kurátor je�tì jednou a øíkal, �e pro mì nenese moc dobrý zprávy, �e rodièe mì doma 

u� nechtìj, kvùli tý ostudì, kterou sem jim provedl. Ale �e on mi je ochoten s èímkoliv 

pomoci a a� se za ním zastavím, a� mì pustí. Øekl sem mu, �e bych docela i rád, ale �e 

nemám peníze, abych se tam dostal. Øekl mi, �e peníze na cestu mi daj ve vìzení, a� mì 

budou pou�tìt. Kdy� sem se koneènì dostal ven, zkusil sem za ním zajet. Na schùzce mi 

øekl, �e u rodièù sice mù�u mít hlá�en trvalý pobyt, ale v baráku mì rad�i nechtìj vidìt. 

Vìdìl sem, �e pokud souhlasí s tímhle, èasem by to s nima asi bylo v pohodì, ale proto�e 
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mi Zdenèa nabídla jít bydlet k ní, neváhal sem ani vteøinu. Pan kurátor mi poradil, abych 

se nejprve zaregistroval na pracáku a taky mì øekl, na koho se mù�u v Brnì obrátit. Tak�e 

teï �ijeme se Zdenèou zase v Brnì. Ona si na�la práci a já zatím dìlám brigádnì, ne� se 

nìco objeví. Panu kurátor sice úplnì nedokázal pøemluvit rodièe, ale to mi teï ani tak 

nevadí. Jinak je to dobrej chlap a proto za ním obèas takhle zajedu.� 

5.5 Rozhovory se sociálními kurátory 

Pro celkové doplnìní informací a také za úèelem porovnání údajù získaných od první 

skupiny respondentù, byli v rámci sociologického výzkumu rovnì� osloveni 4 sociální 

kurátoøi pùsobící v okrese �ïár nad Sázavou.  Jednalo se o 2 mu�e a 2 �eny. Jejich 

odpovìdi mi pomohli objasnit problematiku spojenou s výkonem jejich nároèné profese a 

nahlédnout tak na problémy jejich klientù z druhé strany. V�ichni tito oslovení sociální 

kurátoøi byli velice ochotní a v�ichni rovnì� souhlasili s pou�itím jejich odpovìdí v této 

bakaláøské práci. 

Kurátor I 

Respondentka je �ena. Je jí 53 let. Má vysoko�kolské vzdìlání ukonèené titulem PhDr. 

Studium sice nebylo pøímo zamìøené na sociální práci, ale jednalo se o humanitní vìdy. 

Práci sociálního kurátora vykonává ji� 10 let. Pøi práci s klienty nejèastìji vyu�ívá metodu 

pøístupu orientovaného na úkoly. Ménì pak metodu systemického pøístupu. Dále pøi své 

práci vyu�ívá poznatkù z psychologie, sociologie, práva a jiných vìdních disciplín. Na její 

správní obvod pøipadá pøibli�nì 21 tisíc obyvatel. Jako sociální kurátorka pro dospìlé 

prùmìrnì spolupracuje s 1-2 odsouzenými a 12 osobami propu�tìnými z VTOS. Prùmìrná 

délka VTOS tìchto osob za poslední 3 roky, tedy rok 2011, 2012, 2013 se pohybovala 

okolo 16 mìsícù. Do konce roku 2011 klienti vyhledávali její pomoc pøedev�ím z dùvodu 

poskytnutí mimoøádné okam�ité pomoci (MopS) do vý�e a� 1.000 Kè. Dále pak kvùli 

bydlení nebo vyøízení dokladù. Od roku 2012, kdy dávky MopS zaèal vyplácet úøad práce, 

se poèet klientù výraznì sní�il a tito klienti nyní ve vìt�inì pøípadù oèekávají pomoc se 

zaji�tìním bydlení na ubytovnách, azylových domech atd. Dále potøebují pomoc 

s vyøízením dokladù a pøi této pøíle�itosti jim je poskytováno odborné poradenství. Jako 

nejvìt�í problém pøi práci s klienty vidí tato sociální kurátorka ve slo�ité motivaci a 

spolupráci svých klientù. Ti èasto nemají snahu mìnit své návyky, neplní dohodnuté úkoly 

a nedochází na dojednané schùzky. Jako nejvìt�í pøeká�ku pøi výkonu své práce vidí 

v témìø neøe�itelném problému s umístìním klienta trpícím psychickými problémy nebo 
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závislým na alkoholu do zaøízení sociálních slu�eb. V rámci kraje Vysoèina toti� funguje 

pouze jedno zaøízení tohoto typu a z tohoto dùvodu jsou dlouhé èekací lhùty. Jako dal�í 

velký problém vidí v neexistenci azylového zaøízení pro �eny v kraji Vysoèina. O 

spolupráci s ostatními institucemi èi organizacemi jako úøad práce, Vìzeòská slu�ba ÈR, 

Probaèní a mediaèní slu�ba ÈR, soudy, mìstské a obecní úøady si myslí, �e spolupráce je 

na dobré úrovni. 

Kurátor II 

Respondent je mu�. Je mu 46 let. Má vysoko�kolské vzdìlání pedagogického smìru 

ukonèené titulem magistr. Práci sociálního kurátora vykonává ji� 14 let. Pøi své práci 

uplatòuje rùzné metody, které se v�dy odvíjejí od osoby klienta. Za dùle�ité pova�uje 

osobní pøístup ke klientovi a znalost jeho osoby v co nej�ir�ím kontextu. Poznatky získané 

pøi studiu dennì vyu�ívá v praxi. A� u� se jedná o poznatky z pedagogiky, práva penologie 

èi psychologie. Pøi své práci rovnì� vyu�ívá znalosti osob z døívìj�í práce kriminalisty. Na 

jeho správní obvod pøipadá zhruba 35 tisíc obyvatel. Poèet osob, se kterými spolupracuje 

ve VTOS se pohybuje okolo 5 osob za rok. Po výkonu tohoto trestu je to do 10 osob roènì, 

pøièem� délka trestu tìchto osob èiní v prùmìru 2,5 roku. Klienti, kteøí vyhledají jeho 

pomoc, jsou vìt�inou lidé, kteøí ho znají osobnì a mají v nìm tedy urèitou dùvìru. Sociální 

kurátor rovnì� zmiòuje výrazný úbytek klientù poté, co vyplácení dávek MopS pøevzal 

úøad práce.  Jako nejvìt�í problém pøi práci se svými klienty vidí v tom, �e klienti èasto 

postrádají vùli øe�it svoje problémy a chybí jim vlastní aktivita, pøedev�ím pøi problémech 

spojených s dluhy. Pøeká�ku pøi výkonu své práce spatøuje v stále men�í �anci s nalézáním 

pracovních míst a ubytování pro svoje klienty. Spolupráci s Policií ÈR, mìstskou policií, 

Vìzeòskou slu�bou ÈR, bankami, charitami apod. hodnotí víceménì jako dobrou, i kdy� 

uvádí, �e zejména spolupráce s Úøadem práce by mohla být lep�í. 

Kurátor III 

Respondent je �ena. Je jí 48 let. Absolvovala vy��í odborné vzdìlání v oboru zamìøeném 

na sociální práci. Jako sociální kurátorka pracuje 8 mìsícù. Pøi práci s klienty se sna�í 

vyu�ívat a aplikovat poznatky získané pøi studiu. A to poznatkù psychologie a� po právo. 

Na její správní obvod pøipadá pøibli�nì 21 tisíc obyvatel. Poèet klientù, se kterými 

spolupracuje ve VTOS je do 5 osob a po VTOS je to pøibli�nì 8 osob. Jejich trest se 

v prùmìru pohyboval okolo 32 mìsícù. Dále spolupracuje s 1 osobou vykonávající 

alternativní trest a s 1 osobou ve výkonu vazby. Mezi osobami, které vyhledaly její pomoc, 
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byl pouze 1 klient, který mìl skuteèný zájem øe�it svoji situaci. Podle jejích slov se jednalo 

o bezbranného a osamoceného èlovìka, který tì�ko navazuje kontakty s okolím. Problém u 

ostatních klientù je, �e nemají zájem øe�it svoji situaci. Co se týèe pøeká�ek pøi výkonu své 

práce, tak bìhem své krátké praxe zatím �ádné vìt�í pøeká�ky nepocítila. Mezi nejèastìj�í 

instituce a organizace, se kterými spolupracuje, patøí úøad práce a dále oblastní charita 

�ïár nad Sázavou, která vede klub AL PASO, co� je podpùrný program urèený pro osoby 

vracející se z VTOS a jejich rodiny. 

Kurátor IV 

Respondent je mu�. Je mu 43 let. Svoje vysoko�kolské vzdìlání v oboru sociální 

pedagogika zakonèil magisterskou zkou�kou. Jako sociální kurátor pracuje 10 let. Pøi své 

práci vyu�ívá pøedev�ím poznatkù získaných bìhem studia na vysoké �kole. Jsou to 

poznatky z psychologie, pedagogiky, práva a dal�ích. Mimo poznatkù ze studia vyu�ívá 

také mnoholetých zku�eností získaných bìhem praxe u policie. Na jeho správní obvod 

pøipadá pøibli�nì 45 tisíc obyvatel. Poèet klientù, se kterými spolupracuje v prùbìhu VTOS 

se pohybuje kolem 50 a po VTOS je to zhruba 90 klientù. Podle jeho zku�eností má pouhá 

! jeho klientù opravdový zájem zmìnit se. Jsou to vìt�inou prvotrestané osoby, které se 

mají po VTOS kam vrátit, pøièem� velikou roli zde hraje rodinné zázemí. Jako vìt�ina 

sociálních kurátorù i on spatøuje nejvìt�í problém pøi práci s klienty jejich nedostateèný 

zájem o zmìnu. Mnozí z jeho pøedchozích klientù jeho pomoc vyhledávali pouze za 

úèelem vyplacení dávky MOP, ale kdy� jim bylo nabídnuto jiné øe�ení, napøíklad v podobì 

proplacení ubytování, o tuto pomoc nemìli zájem, i pøesto, �e nemìli kde bydlet.  S touto 

otázkou se sociální kurátor také zmínil o tzv. �dávkové turistice�, kdy klienti z jiných 

správních obvodù cestovali napøíè republikou, právì za úèelem získání dávky MOP od 

sociálních kurátorù. To v�ak skonèilo s rokem 2011 a novì zavedeným vyplácením této 

dávky na Úøadu práce. Pøeká�ku pøi výkonu své práce spatøuje v nepøíli� dobrém zakotvení 

této profese v legislativì, aèkoliv tato situace byla v minulosti daleko hor�í. Spolupráci 

s Policií ÈR, státním zastupitelstvím, soudy, tedy s orgány èinnými v trestním øízení 

hodnotí jako bezproblémovou. Mezi dal�í instituce a organizace, se kterými spolupracuje, 

patøí Probaèní a mediaèní slu�ba ÈR a rùzné neziskové organizace. Chválí si pøedev�ím 

výbornou spolupráci s Vìzeòskou slu�bou ÈR, která je pro práci s klientem ve VTOS 

jedna z nejdùle�itìj�ích. 
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5.6 Analýza dat � vyhodnocení 

Pøedem pøipravený okruh základních otázek polo�ených v�em respondentùm, jak 

sociálním kurátorùm, tak jeho klientùm, byl sestaven tak, aby z tìchto odpovìdí mohly být 

získány informace dùle�ité pro vyhodnocení výzkumných otázek této bakaláøské práce.  

Respondentùm z øad klientù sociálního kurátora jsem polo�il celkem 10 základních otázek, 

které jsem doplòoval pomocnými otázkami k dokreslení zji��ovaných informací. Mezi 

respondenty bylo 5 mu�ù a 2 �eny. Respondenti z øad sociálních kurátorù tvoøili 2 mu�i a 2 

�eny.  

Z odpovìdí získaných od respondentù z øad klientù sociálních kurátorù bylo zji�tìno 

následující: 

1. Vìk 5 respondentù mu�ského pohlaví se pohyboval v rozmezí od 24 do 50 let. 3 mu�i 

byli ve vìkové hranici do 30 let.  Jednomu mu�i bylo 40 let a jednomu 50 let. 2 

respondentùm �enského pohlaví bylo 21 a 23 let. Tímto se potvrzuje pøedpoklad, �e 

nejvy��í poèet odsouzených osob je ve vìku do 30 let, kdy mu�i pøeva�ují nad �enami. 

Co se týèe vzdìlání, tak 3 mu�i byli vyuèeni, 1 mu� a jedna �ena mìli pouze základní 

vzdìlání. 1 �ena mìla støední vzdìlání s maturitou a 1 mu� mìl vysoko�kolské vzdìlání. 

Tím se potvrdil ni��í stupeò vzdìlání u vìt�iny pachatelù. 

2. 1 mu� byl ve VTOS potøetí, 1 �enì byl pøedtím pouze ulo�en trest obecnì prospì�né 

práce. Ostatní respondenti byli trestaní poprvé.  

3. Témìø ve v�ech pøípadech respondenti páchali trestnou èinnost kvùli finanèní tísni. 

Pouze 1 mu� byl odsouzen za tì�ké ublí�ení na zdraví pøi dopravní nehodì a 1 �ena 

nechtìla tyto okolnosti uvést. 

4. Celkem 4 respondenti bydleli v dobì pøed VTOS u svých rodièù, celkem 2 mu�i a 2 

�eny. U obou z tìchto �en byl nìjaký problém v rodinì. 1 �ena vùbec nepoznala svého otce 

a matka ji zanedbávala. 1 �ena zase ode�la z domu kvùli hádkám jejích rodièù. Oba mu�i 

se svými rodièi pøevá�nì vycházeli.  

Zbylí 3 mu�i v dobì pøed VTOS �ili spoleènì se svými man�elkami a dìtmi. V�ichni tito 3 

mu�i mìli finanèní problémy se zabezpeèením své rodiny. 1 mu� se svojí rodinou bydlel 

v holobytì, 1 mu� musel bydlet spoleènì s jeho tchýní a pouze 1 mu� mìl vlastní bydlení 

se svojí �enou a dìtmi. 
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5. Témìø v�ichni respondenti se o sociálním kurátorovi dozvìdìli a� ve VTOS. Pouze 1 

mu� byl v kontaktu se sociální kurátorkou jako mladistvý, tehdy ale o její pomoc nestál. 

Ten stejný mu� se s nynìj�ím sociálním kurátorem setkal také v dobì mezi VTOS, kdy� 

�ádal o sociální dávky. 

Celkem 3 respondenti se o sociálním kurátorovi dozvìdìli prostøednictvím zamìstnance 

vìznice. Z toho 2 mu�i od sociálního pracovníka vìznice a 1mu� od vychovatele. Dal�í 3 

respondenti získali kontakt na sociálního kurátora od tøetí osoby. Z toho ve 2 pøípadech to 

byli èlenové rodiny a 1 mu� dostal kontakt od své pøítelkynì. Pouze 1 �enu nav�tívil 

sociální kurátor bez pøedchozího zprostøedkování tøetí osobou a to pøi své pravidelné 

náv�tìvì vìznic. 

6. Do vìznice pøi�el sociální kurátor za v�emi respondenty. Z toho byl za 2 respondenty 

pouze jedenkrát. Za dal�ími 2 respondenty byl bìhem jejich VTOS dvakrát. Dal�í dva 

respondenty nav�tívil tøikrát a 1 respondenta nav�tívil celkem ètyøikrát.  

Pøi náv�tìvì respondentù ve vìzení smìøovala pomoc sociálního kurátora nejèastìji na 

obnovení zpøetrhaných vztahù se èleny rodiny a to celkem u 4 respondentù. U 2 

respondentù smìøovala pomoc sociálního kurátora na vyøe�ení problémù man�elek klientù 

spojených s ubytováním. Z toho v jednom pøípadì se jednalo o zprostøedkování bydlení a 

vyøízení dávek hmotné nouze a to konkrétnì pøíspìvku na �ivobytí a doplatku na bydlení. 

V druhém pøípadì sociální kurátor pomohl sehnat postýlky pro dìti. 1 mu� potøeboval 

pomoc s vyøízením osobních dokladù. Pro 1 �enu byl sociální kurátor v dobì jejího VTOS 

psychickou oporou. Pouze 1 �ena nepotøebovala bìhem VTOS �ádnou pomoc ze strany 

sociálního kurátora, i pøesto jí pomoc byla nabídnuta. 

7. Vìt�ina respondentù nebyla v dobì VTOS pracovnì zaøazena, celkem 2 mu�i a 2 �eny. 

Tito 2 mu�i a 2 �eny chodili v dobì VTOS na terapie. Celkem 2 mu�i a jedna �ena 

nav�tìvovala dobrovolné zájmové aktivity. 1 �ena se bìhem VTOS sebevzdìlávala 

v nìmeckém jazyce. 1 mu� bìhem VTOS pro�el léèbou drogové závislosti.  

8. Témìø v�ichni respondenti po jejich propu�tìní z VTOS vyhledali pomoc sociálního 

kurátora. V�em tìmto respondentùm sociální kurátor poradil s registrací na Úøad práce. 

Pouze 1 �ena pomoc sociálního kurátora po propu�tìní dále nepotøebovala a nav�tívila ho 

pouze, aby mu podìkovala. 2 mu�ùm a 1 �enì rovnì� poradil, kde si hledat vhodnou práci. 

3 mu�ùm pomohl s vyøízením DHN. Z toho 2 mu�ùm pomohl s vyøízením doplatku na 

bydlení a 1 mu�i pomohl s vyøízením doplatku na bydlení, pøíspìvku na �ivobytí a také mu 
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vypsal doporuèení na MOP. Tomuto mu�i sociální kurátor také pomohl sehnat ubytování a 

nabídl pomoc s vyøízením alimentù. 1 �enì pomohl se sepsáním �ivotopisu, 1 mu�i 

vytvoøil finanèní plán a 1 mu�i poskytnul potøebné kontakty do nového místa bydli�tì.  

9. V�ichni respondenti si po návratu z VTOS hledají práci. Z toho celkem 2 mu�i ji� 

pracují brigádnì a 1 mu� má slíbenou práci u svého bývalého zamìstnavatele. 1 mu� a 1 

�ena uvedli, �e po propu�tìní mají problém sehnat práci z dùvodu �nálepky kriminálníka�.  

Vìt�ina respondentù, celkem 3 mu�i a 1 �ena se vrátili zpìt k rodinì èi partnerovi, se 

kterým �ili pøed VTOS. Celkem 3 respondenti se nevrátili do pùvodního rodinného zázemí. 

Z toho 1 �ena bydlí u svých kamarádù, 1 mu� bydlí u své pøítelkynì a 1 mu� po rozvodu se 

svojí man�elkou bydlí na ubytovnì. 1 �ena si po návratu z VTOS podala pøihlá�ku na 

dálkové studium vysoké �koly. 

10. Vìt�ina respondentù hodnotí práci sociálního kurátora velmi kladnì, celkem 3 mu�i a 1 

�ena.  Zbylí 3 respondenti vnímají tuto práci spí�e kladnì. Z toho 1 �ena si je vìdoma toho, 

�e problém se zmìnou k lep�ímu, je na její stranì. 1 mu� by si pøedstavoval vìt�í finanèní 

pomoc a 1 mu� vnímá tuto profesi spí�e pozitivnì, i pøesto, �e toho pro nìj sociální kurátor 

nemìl pøíle�itost mnoho udìlat. 

Mezi respondenty pøevládá pozitivní názor na práci sociálního kurátora.  

Z odpovìdí získaných od respondentù z øad sociálních kurátorù bylo zji�tìno 

následující: 

1. Vìk respondentù se pohybuje v rozmezí od 43 do 53 let. 

2.  V�ichni respondenti mají minimálnì vy��í odborné vzdìlání, èím� splòují podmínku dle 

§ 110, zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních slu�bách. 2 mu�i mají vysoko�kolské vzdìlání 

pedagogického smìru zakonèené magisterskou zkou�kou. 1 �ena má vy��í odborné 

vzdìlání v oboru sociální práce zakonèené titulem Dis. 1 �ena má vysoko�kolské vzdìlání 

zamìøené na humanitární práci zakonèené titulem PhDr. 

3. Délka práce jako sociálního kurátora se u respondentù pohybuje v rozmezí od 8 mìsícù 

do 14 let. 1 mu� a 1 �ena vykonávají práci sociálního kurátora 10 let. 1 mu� tuto profesi 

vykonává ji� 14 let a 1 �ena pracuje jako sociální kurátorka zatím pouze 8 mìsícù. 

V�ichni respondenti uvedli, �e pøi své práci vyu�ívají poznatkù získaných pøi svém studiu. 

Jedná se nejèastìji o poznatky z psychologie a práva, celkem 4 respondenti, dále o 

poznatky z pedagogiky, celkem 3 respondenti a poznatky z penologie a sociologie, obojí 
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po 1 respondentovi. 2 mu�i rovnì� uvedli, �e pøi své práci sociálního kurátora èerpají 

zku�eností ze své døívìj�í práce u Policie ÈR. 

4. Poèet obyvatel ve správním obvodu respondentù se pohybuje v rozmezí od pøibli�nì 21 

tisíc po zhruba 45 tisíc obyvatel. U dvou respondentù je poèet obyvatel pøibli�nì shodný a 

to poèet zhruba 21 tisíc obyvatel. Na jednoho respondenta pøipadá pøibli�nì 35 tisíc 

obyvatel a na zbývajícího respondenta poèet zhruba 45 tisíc obyvatel v jeho správním 

obvodu. 

5. Poèet osob, se kterými respondenti spolupracovali v prùbìhu VTOS se pohybuje od 2 do 

50 za rok. U 3 respondentù je tento poèet pøibli�nì stejný a to do 5 osob. U jednoho 

respondenta je tento poèet do 50 osob za rok.  

Poèet osob, se kterými respondenti spolupracovali po propu�tìní z VTOS se pohybuje 

pøibli�nì od 8 do 90 za rok. U 3 respondentù je rovnì� tento poèet pøibli�nì stejný a to do 

12 osob. U jednoho respondenta je tento poèet do 90 osob za rok. 

Prùmìrná délka trestu osob propu�tìných z VTOS se pohybovala v rozmezí od 16 do 36 

mìsícù. U tøech respondentù byla tato doba pøibli�nì stejná a to zhruba od 30 do 36 mìsícù 

a u 1 respondenta tato doba byla zhruba 16 mìsícù. 

Nutno ale zdùraznit, �e poèty klientù u jednotlivých respondentù se vzájemnì li�í nejenom 

z dùvodu rùzných velikostí správních obvodù ka�dého respondenta, ale také z dùvodu, �e 

nìkteøí respondenti z øad sociálních kurátorù nevykonávají pouze tuto agendu, ale jejich 

práce spoèívá v kumulaci více funkcí. 

6. V�ichni respondenti se shodují na tom, �e klienti, kteøí vyhledají jejich pomoc z dùvodu, 

�e se chtìjí opravdu zmìnit, je minimum. 1 respondent by takového klienta charakterizoval 

jako osamoceného, bezbranného a nekomunikativního jedince. 1 respondent takové klienty 

získává na základì osobní znalosti a dùvìry v jeho osobu. 1 respondent uvádí, �e tito 

klienti potøebují zejména pomoc s vyøízením bydlení a dokladù. Poslední respondent by 

tyto klienty charakterizoval jako osoby prvotrestané, které se mají kam vrátit, pøedev�ím 

do rodinného zázemí. 

7. I zde se v�ichni respondenti shodují, �e nejvìt�í problém pøi práci s jejich klienty je 

nedostateèná vùle nebo zájem o zmìnu èi vyøe�ení své tí�ivé �ivotní situace. 

8. Celkem 2 respondenti spatøují jako nejvìt�í pøeká�ku pøi výkonu své práce nedostateèné 

nebo neexistující kapacity pro ubytování èi umístìní svých klientù do zaøízení sociálních 
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slu�eb a s tím spojené dlouhé èekací lhùty. 1 z tìchto respondentù rovnì� zmínil problém 

se stále men�í nabídkou práce pro své klienty. 1 respondent tuto pøeká�ku spatøuje v 

nedostateèném zakotvení své profese v legislativì. 1 respondent pøi své práci zatím �ádné 

výrazné pøeká�ky nepocítil. 

9. V�ichni respondenti uvádìjí vesmìs stejné instituce èi organizace, se kterými v rámci 

své profese spolupracují a to s Vìzeòskou slu�bou ÈR, Policií ÈR, státním zastupitelstvím, 

soudy, mìstskou policií, Probaèní a mediaèní slu�bou, mìstskými a obecními úøady, 

Úøadem práce apod. 

Témìø v�ichni respondenti hodnotí spolupráci s ostatními institucemi èi organizacemi jako 

bezproblémovou. Pouze 1 klient uvádí, �e by zejména spolupráce s Úøadem práce mohla 

být lep�í. 1 respondent naopak vyzdvihuje spolupráci s Vìzeòskou slu�bou ÈR. 
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ZÁVÌR  

Ve své bakaláøské práci na téma �Pozice kurátora v systému penitenciární a 

postpenitenciární péèe� jsem se zabýval problematikou týkající se �ivota osob ve výkonu 

trestu odnìtí svobody, ale pøedev�ím problematikou spojenou se správnou adaptací na 

�ivot na svobodì a zaèlenìní se zpìt do bì�né spoleènosti po propu�tìní tìchto osob 

z vìzeòského zaøízení. Aèkoliv se tak tomu na první pohled nemusí zdát, propu�tìní 

z výkonu trestu mù�e pro mnoho jedincù pøedstavovat nároènou �ivotní situaci. 

Dlouhodobý pobyt ve vìzení s sebou nese spoustu negativních jevù. A� u� to je vliv 

prizonizace, kdy se jedinec pøizpùsobuje �ivotu ve vìzení a ztrácí tak návyky potøebné 

v bì�ném �ivotì na svobodì, nebo èasté riziko ztráty partnera, rodinného zázemí, práce, 

bydlení, materiálního a finanèního zabezpeèení. Situace takového èlovìka, který se po 

propu�tìní vlastnì ani nemá kam vrátit, tak nepøímo smìøuje k navrácení se ke 

kriminálnímu zpùsobu �ivota.  

Úkolem sociální kurátora je minimalizovat pøíèiny sociálního vylouèení takových jedincù a 

usnadnit jim návrat do �ivota na svobodì. Spolupráce sociálního kurátora se svým 

klientem není omezena pouze na dobu, kdy se ji� trestaný jedinec nachází za zdmi vìznice 

nebo v urèité fázi trestního øízení, ale èinnost sociálního kurátora má také preventivní 

charakter, který se sna�í zabránit u� samotným dùvodùm vedoucím k páchání trestné 

èinnosti. 

 Primárním cílem bakaláøské práce bylo nalézt odpovìdi na 3 základní výzkumné otázky 

týkající se dané problematiky. K tomu bylo v rámci sociologického výzkumu vyu�ito 

kvalitativní metody polostrukturovaných rozhovorù se sociálními kurátory a jeho klienty. 

Na v�echny otázky se podaøilo nalézt odpovìï, tudí� cíl bakaláøské práce byl splnìn.  

Úkolem první výzkumné otázky bylo odpovìdìt na to, jak je práce sociálního kurátora 

vnímána z pohledu svých klientù. Odpovìï zní, �e pokud u� klienti vyhledají pomoc 

sociálního kurátora, nebo jim je tato pomoc nabídnuta, hodnotí jeho práci vìt�inou 

kladným zpùsobem. Nejvìt�ím problémem je v�ak skuteènost, �e spolupráce klienta se 

sociálním kurátorem je èistì dobrovolná, co� pøi takové spolupráci èasto vede 

k problémùm ze strany klienta. S tím souvisí i druhá výzkumná otázka, která zji��ovala, 

jaké nejvìt�í pøeká�ky spatøují sociální kurátoøi pøi výkonu své profese. Témìø v�ichni 

kurátoøi se shodují, �e nejvìt�ím problémem je klientùv nezájem na zmìnì jeho tí�ivé 

�ivotní situace. Pokud se klient nechce sám zmìnit, sociální kurátor s tím tì�ko nìco 
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zmù�e. Mnoho klientù se pouze sna�í pøehodit svoje problémy na sociálního kurátora, ale 

samy pro zmìnu k lep�ímu nic neudìlají. Co se týèe spolupráce kurátorù s ostatními 

institucemi èi organizacemi podílejícími se na kontinuální sociální péèi s klientem, tam 

není, a� na výjimky, ze strany kurátorù spatøována �ádná pøeká�ka a tato spolupráce je 

vnímána pozitivnì. Tøetí výzkumnou otázkou bylo zjistit, zda sociální kurátoøi pøi své práci 

vyu�ívají poznatkù z oblasti sociální pedagogiky. Na tuto otázku lze jednoznaènì 

odpovìdìt, �e v�ichni sociální kurátoøi pøi své práci s klienty èerpají ze znalostí získaných 

studiem oboru sociální pedagogiky nebo oborù jí blízkých. Dle mého názoru by se sociální 

kurátoøi v praxi bez tìchto znalostí vùbec neobe�li, nebo� práce s jejich cílovou skupinou 

je nesmírnì nároèná a je tøeba se v této slo�ité problematice dobøe orientovat. Stejnì tak by 

se podle mne neobe�la ani spoleènost bez sociálních kurátorù, aèkoliv je tato profese 

nezasvìcenou spoleèností obèas vnímána jako zbyteèná. Tito lidé si v�ak neuvìdomují, �e 

tam, kde vzniká sociální vylouèení, vzniká rovnì� pøíle�itost k trestné èinnosti, která tuto 

spoleènost pøímo ovlivòuje.  

Pro mne bylo toto téma bakaláøské práce pøíle�itostí k nahlédnutí na vìc z jiné, ne� z mé 

profesní stránky a hlub�í proniknutí do této problematiky bylo klíèem k pochopení jednání 

lidí, se kterými se jako policista bì�nì dostávám do kontaktu. Myslím, �e tato bakaláøská 

práce by mohla být pøínosem pro v�echny profese, které se, a� u� s jedinci ohro�enými 

sociálním vylouèením nebo s pachateli trestných èinù dostávají do kontaktu.  
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SEZNAM POU�ITÝCH SYMBOLÙ A ZKRATEK 

Aj.  A jiné. 

Apod.   A podobné. 

MOP  Mimoøádná okam�itá pomoc. 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních vìcí 

OÈTØ  Orgán èinný v trestním øízení 

Tzn.  To znamená. 

Tzv.  Tak zvanì. 

VS ÈR  Vìzeòská slu�ba Èeské republiky 
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SEZNAM PØÍLOH 

P I Otázky polo�ené klientùm sociálního kurátora, kteøí byli propu�tìni z VTOS 

P II Otázky polo�ené sociálním kurátorùm   

P III Poèty vìznìných osob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PØÍLOHA P I: OTÁZKY POLO�ENÉ KLIENTÙM SOCIÁLNÍHO KURÁTORA, 

KTEØÍ BYLI PROPU�TÌNI Z VTOS 

1. Osobní údaje (vìk, rodinný stav, vzdìlání, bydli�tì) 

2. Odpykával/a jste si ji� v minulosti nìjaký trest? 

3. Co vás vedlo k páchání trestné èinnosti? 

4. Jak jste vycházel/a s èleny va�í rodiny pøed VTOS? 

5. Kdy, kde a jak jste se o sociálním kurátorovi dozvìdìl/a? 

6. Jak probíhala spolupráce se sociálním kurátorem ve VTOS? (èetnost náv�tìv, 
nabídka pomoci atd.) 

7. Jak jste trávil/a èas ve VTOS? (volnoèasové aktivity, pracovní zaøazení, terapie, 
sebevzdìlávání atd.) 

8. Jak vám sociální kurátor pomohl po propu�tìní z VTOS. 

9. Jak se zmìnila situace po va�em propu�tìní? (zamìstnání, rodinná situace, bydlení, 
plány do budoucna) 

10. Jak hodnotíte práci sociálního kurátora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PØÍLOHA P I: OTÁZKY POLO�ENÉ SOCIÁLNÍM KURÁTORÙM 

1. Kolik je vám let? 

2. Jaké je va�e nejvy��í dosa�ené vzdìlání? 

3. Jak dlouho pracujete jako sociální kurátor a jaké nejèastìj�í metody a znalosti pøi 
své práci uplatòujete? 

4. Jaký poèet obyvatel pøipadá na vá� správní obvod? 

5. Jaký je poèet osob se kterými spolupracujete v rámci a po VTOS a jaká je 
prùmìrná délka trestu tìchto osob? 

6. Jak byste charakterizoval osoby, které mají zájem vyhledat va�i pomoc? 

7. V èem spatøujete nejvìt�í problémy pøi práci se svými klienty? 

8. V èem spatøujete nejvìt�í pøeká�ky pøi své práci? 

9. S jakými dal�ími institucemi èi organizacemi spolupracujete a jak tuto spolupráci 
hodnotíte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PØÍLOHA P III: POÈTY VÌZNÌNÝCH OSOB 

 

 

 

 

 

 


