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Anotace
Předkládaná disertační práce se zabývá popisem dvou skupin vězněných žen –
odsouzených k dlouhodobým trestům a odsouzených matek s malými dětmi.
Trestná činnost žen se od mužské kriminality liší. Nejčastějšími druhy trestné činnosti
jsou krádeže, kapesní krádeže, nelegální podnikání, padělání zboží a ochranných
známek, krácení daní, úplatky a v poslední době stoupá i násilná trestná činnost –
loupeže a vraždy. Zvláštní skupinou jsou ženy, páchající velké podvody nebo ty, které
se podílejí na formách organizovaného zločinu (prostituce, obchod s dětmi nebo
drogami atd.) Každá z těchto skupin odsouzených žen vyžaduje specializované
zacházení, někdy i zvláštní formy terapeutické nebo lékařské péče.
V ČR jsou dvě ženské věznice pro ženy – v Opavě a ve Světlé nad Sázavou. Ve věznici
Opava vykonávají trest ženy odsouzené do všech čtyřech typů věznice včetně těch,
které jsou odsouzeny do ostrahy a zvýšené ostrahy. V této věznici jsou rovněž
specializovaná oddělení pro drogově závislé a odsouzené s poruchami osobnosti.
Velkou výhodou je, že nedaleko věznice se nachází jedna z nejlepších psychiatrických
klinik v ČR. Před nedávnem zde byl zřízen i detenční ústav.
Ve věznici Světlá nad Sázavou vykonávají trest ženy odsouzené do všech typů věznic.
Jsou zde zřízena oddělení pro odsouzené s poruchami osobnosti, s mentálním
postižením, pro trvale pracovně nezařaditelné a pro drogově závislé. Rovněž je zde
zřízeno oddělení pro matky s malými dětmi.
Zacházení a další aktivity s odsouzenými ženami jsou založeny na respektování
psychologických zvláštností žen, které jsou emotivnější než muži. Mnohé z nich jsou
rovněž matkami a odloučení od dětí pro ně znamená značnou psychickou zátěž. Nutné
je speciální zacházení i s odsouzenými s mentálním postižením, protože ty by mohly být
vystaveny šikaně ze strany dalších odsouzených.
Drogově závislé ženy jsou umístěny v bezdrogových zónách, kde se pokoušejí zbavit
své závislosti. Při výzkumné šetření nám však mnohé z nich sdělovali, že mají obavy
z toho, že v civilu po propuštění opět drogy zneužívat začnou.
Tyto okolnosti jsou často velkou zátěží pro personál, protože ten je veden snahou
odklonit odsouzené z jejich kriminální kariéry.

Ve druhé části naší práce popisujeme náš výzkum vězněných žen. Zjistili jsme, že
mnohé ženy byly před nástupem výkonu trestu nezaměstnané, v dětství měly výchovné
problémy nebo byly fyzicky týrány nebo sexuálně zneužívány. Některé ženy nám
rovněž přiznaly zneužívání nebo závislost na drogách.
Těmito všemi problémy se zabýváme v naší disertační práci.

Annotation
Some Penitentiary Specifics of Imprisoned Women
(Specification of sentenced women)
This dissertation work describes two groups of incarcerated women: first long-term
imprisoned women, second-imprisoned mothers with their children.
The criminal behaviour of women differs from the male criminality. The most often
penal behaviour are thefts, pick pocketing, illegal exploitation of employees, misabeling
of goods, evading corporate taxes, suborning and in the last time different sorts of
violent crimes like robberies, homicides etc tends to increase.
Special kind of imprisoned women are offenders of impostures and organized crime
(prostitution, trade with children and drugs).
We also have a higher prison population than many other European countries.
Each of these groups of sentenced women needs special sort of treatment and
sometimes therapy or medical care. There are two female prisons in the ČR – in Opava
and Světlá nad Sázavou.
In Opava prison there are women sentenced to all four kinds of security including
middle and high security type of prison. There is also the unit for drug depend inmates
and the inmates with personality disorder. It is always a good thing that near the prison
there is one of the best psychiatrically clinics in the Czech Republic. In these nowadays
detention institute is established.
In Světlá nad Sázavou prison there are the women sentenced to middle and high
security type of prison. There are units for inmates with personality disorders, mental
retardation, inmates who are permanently incapable to work and drug depended. There
is also the unit for mothers with small children.

The treatment and following education of these women is based on respecting of
psychological specialties of women – because women are more emotional than men,
many of them are mothers and being without their children causes them enormous
stress.
The special treatment is necessary for the mental retarded inmates, because of bullying
from the others.
The drug depend inmates are placed in the drug free wings (drug free unit) and they try
to get rid of drug dependence.
Having discussed this problem with some of these inmates during my research of the
drug depend people in prison, we were very often said they are not sure about not
relapsing after leaving the prison.
Unfortunately, this circumstance leads very often to a big disappointment of the prison
educational staff who tries its best to stop definitely their criminal behavior.
We describe our survey of women prisoners. We founded that many of women
prisoners had been unemployed before entering prison, some of them had educational
problems and many of them were physically or sexually abused. Some women reported
heavy use of or addiction to drugs.
All these themes we describe in my dissertation.
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Úvod
Kriminalita a zvláště její příčiny se postupně staly předmětem studia mnoha věd. Ty
byly převážně zkoumány z pozic práva, sociologie, kriminologie a psychologie. Stranou
však nezůstala ani medicína, zejména psychiatrie, některé vědy biologické (jako např.
genetika) atd. Kriminalita je také významné politikum, protože bezpečnost občanů tvoří
významnou součást jejich spokojenosti se stavem společnosti.
Etapa postmoderní společnosti přinesla některé významné změny v hodnotovém
systému člověka. Mezi jejich typické projevy patří alibismus, zpochybňování a
neuznávání tradičních autorit, preference majetku, okamžitého úspěchu, různé kulty.
Vznikají „elity“ bez ohledu na jejich lidské, morální a mravní kvality, bez
odpovídajících schopností a výkonu. To vede mimo jiné ke glorifikaci často
pochybných konzumních hodnot, ale i k násilí, semideviacím a asociálnu.
Odosobňování a jednostranné zaměření na „mít“ stále více překrývá podstatu „být.“1
Společnost se zaměřuje na výkon, úspěch je stavěn nade vše, dokonce i nad tradiční
morálku. Nositel Nobelovy ceny míru Albert Schweitzer při jejím přebírání již v roce
1952 řekl: „Člověk se stal supermanem…. Avšak superman s nadlidskou silou nedosáhl
nadlidského rozumu. Čím více roste lidská moc, tím ubožejším se člověk stává…. Je
třeba vyburcovat naše svědomí, protože se stáváme o to nelidštějšími, oč více
se stáváme supermany.“2
Z osobního i rodinného života se vytrácejí rituály, do popředí se dostává komunikace
pomocí třetího informačního kanálu. Společnost se rozděluje na dvě skupiny lidí:
na trvale úspěšné a trvale neúspěšné. Stále častěji se vyskytují semideviace posunující
hranice normy. Tím se stírá rozdíl mezi jednoznačně odmítaným a jednoznačně
přijímaným. Trvale neúspěšní lidé reagují na neúspěch ve společnosti různě. Podle
mnohých autorů (např. Koťa, 1997) se proto někteří mladiství dopouštějí vandalismu,
agrese, ničivého, pustošivého jednání, které zdánlivě nemá motivaci. Devastace hodnot,
agresivita a krutost jim přináší potěšení, protože „cesty přesahu lidské existence jsou
pro mnohé již zatarasené“3 a to jim nedovoluje dostat se mezi tým lidí úspěšných. Jsou
1

Fromm, 1976
Fromm, 1976, s. 15
3
Koťa, 1997, s. 14
2

konfrontováni se světem prostřednictvím virtuální reality filmů, reklam a televizních
show, které jim představují to, na co nebo čeho oni v naprosté většině ve svém životě
nikdy nedosáhnou.
To ve svém důsledku vede k pocitům vydělení, někdy i trpkosti a zášti. Odstranění
těchto „mindráků“ přichází v podobě lhostejnosti, agrese, drog nebo hesla „no future“.
Mnozí psychologové tvrdí, že v dnešní společnosti není problém v oblasti kognitivní,
ale emoční inteligence.
Zvláštní pozici získal náhled na kriminalitu žen. Tradičním východiskem pro její
posuzování je předpoklad, že kriminalita žen není tak naléhavým sociálním problémem
jako kriminalita mužů. V porovnání s nimi se ženy dopouštějí kriminálního chování
méně často a to jak v absolutním počtu jimi spáchaných trestných činů, tak co do jejich
závažnosti. V ČR tvoří podíl vězněných žen v porovnání s počtem vězněných mužů
dlouhodobě přibližně dvacetinu.
Historicky byla kriminalita žen spojována nejčastěji s hříchem a nemravností,
za typicky ženský „zločin“ byla považována prostituce. Pokud spáchaly jiný trestný
čin, byly vnímány jako cosi nepochopitelného, jako „opravdová monstra vymykající se
rámci té „nejpřirozenější přirozenosti“.4
Mnohé trestné činy žen spadají do oblasti tzv. „kriminality bez obětí.“5 V moderní
viktimologii jsou tyto oběti často řazeny mezi oběti anonymní. Tento prostor
kriminality obsadila postupně organizovaná zločinnost, jejíž aktivity jsou pro běžného
občana prakticky neviditelné. Shur však jako kriminalitu bez obětí označoval i takovou,
která porušuje mravní systém společnosti a od její trestnosti bylo (až na výjimky,
zejména, když narušuje sociální tabu, např. dětská pornografie) upuštěno. Jak uvádíme
výše, patří sem prostituce, pornografie, ale i opilství nebo gambling. Jako zvláštní
fenomén postmoderní doby lze pozorovat rozpor postojů různých skupin ve společnosti
– část považuje toto chování za kriminální, část naopak za projevy vlastní a svobodné
vůle. „Ve skutečnosti mají takové aktivity své oběti. Uživatelé drog umírají na následky
závislosti; nekontrolovaná prostituce vede k přenosu nebezpečných chorob; oběťmi
4
5

Nedbálková, 2006, s. 9
Shur, 1965, dle Jedlička et al. 2004
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se stávají i lidé umírající na následky řízení motorových vozidel v opilosti.“6 (V případě
„řízení v opilosti“ jsou ale téměř stejně početné i nevinné oběti těchto „obětí“. Pozn. K. S.)

I když nadále (naštěstí) trvá propastný rozdíl podílu „mužské“ a „ženské“ kriminality,
lze i tak pozorovat některé znepokojivé trendy.
Cílem této práce je snaha popsat kriminalitu žen právě jako závažný negativní jev, a to
z pohledu funkce a role ženy ve společnosti – jako matky, manželky, partnerky, dcery.
Chceme se pokusit ukázat i na skutečnosti, které – neplní-li žena svoji „ženskou“ a
zejména mateřskou roli v rodině – mohou předznamenávat a nevědomě přispívat
k životním kolizím a nezdarům její dcery.
Nedílnou součástí naší práce je hledání specifických motivů, příčin i psychologických
charakteristik osobností kriminálně se chovajících žen. Pouze pečlivým zkoumáním a
nestranným posuzování těchto aspektů ve spojení se společenskou rolí ženy můžeme
hledat vhodné formy prevence.

6

Jedlička et al., 2004, s.146
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Část I.
1 Vybrané koncepce a přístupy zkoumání kriminality
Zkoumání kriminality jako sociálně deviantního jevu se postupně dostalo do pozornosti
mnoha věd, i když i v této problematice lze vystopovat (podobně jako v jiných vědách)
tzv. „předvědecké“ období.
Se vznikem a rozvojem zejména práva, biologie, psychiatrie, sociologie a psychologie
byly koncipovány různé teoretické koncepce, které se staly základem nebo naopak samy
vznikaly pod vlivem obecných teoretických přístupů ke zkoumání kriminality a dalších
sociálně patologických jevů.
Podle Sochůrka7 lze tyto přístupy nahlížet z pozic:


biologických teorií,



psychologických teorií,



sociologických teorií.

1.1 Biologické teorie
Jejich zastánci, např. Cesare Lombroso, hledali příčiny kriminality i dalších sociálně
patologických jevů v biologických odchylkách. Sociální devianti jsou osoby, u nichž lze
tuto abnormalitu prokázat. Psychologické nebo sociální příčiny, pokud je uznávali,
vykládali jako důsledek těchto biologických deviací „jako faktorů, které mohou vést
k rozvoji již jednou zakódovaného deviantního jednání“8 jako „biologické defekty, jež
u nich způsobují deviantní chování“.9
Podle Hrčky se „biologické teorie sociálních deviací zaměřily na vztah mezi tělesnou
stavbou, charakterem a chováním“10 zejména v první polovině 20. století. Např. Ernst
Kretschmer přiřadil ke svým typům nejen povahové vlastnosti, ale i „tendence páchat
trestné činy“.11
„V polovině 20. století se objevily biologické teorie vycházející především z objevů
v oblasti genetiky. Jedním z hlavních témat, kterými se zabývali psychologové, byl
zejména v 60. letech 20. století vztah IQ a kriminality. Pozornost se tak postupně
7

Sochůrek, 2009, s. 20
Komenda, 1999, s. 79
9
Hrčka, 2000, s. 153
10
Hrčka, 2000, s. 157
11
Komenda, 1999, s. 85
8
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soustředila na zkoumání souvislostí mezi strukturou DNA a kriminalitou. Znovu
se oživily diskuse o dědičnosti IQ a jeho vztahu ke kriminalitě, mnohé výzkumy
se zaměřily na vztah kriminality a ADHD. Přidala se ještě témata o vztahu kriminality a
výskytu a výše hladiny některých hormonů v těle člověka apod.“12
Tyto trendy zkoumání začaly akcelerovat v polovině 70. let 20. století, kdy se diskuse
o biologickém základu kriminality dostaly opět do popředí zájmu zejména kriminologů
a sociologů. Koťa13 nazývá tyto teorie teoriemi sociobiologickými nebo též
biokriminologickými. „Sociobiologové chápali biologii organismu, prostředí a učení
jako vzájemně nezávislé faktory. V zásadě věřili, že problémy v jedné oblasti se dají
změnit pod vlivem některé jiné.“14
Soudobé biokriminologické teorie odmítají fakt, že se všichni lidé rodí „se stejným
potenciálem schopností a předpokladů k učení – a následně je jejich chování
kontrolováno sociálními silami.“15 Podle téhož autora vycházela tradiční kriminologie
z předpokladu, že „všichni lidé jsou si rovni a že jejich rodiče, školy, spoluobčané a
přátelé kontrolují jejich následný vývoj, biokriminologové argumentují, že ani dva lidé
nejsou stejní… kombinace lidských genetických rysů a prostředí vždy vytváří vzorce
individuálního jednání.“16
Podobně jako zastánci jiných teorií se i biokriminologové soustředili na oblast násilné
trestné činnosti. Díky tomuto zájmu bylo také v oblasti zkoumání násilí, a to jak
z hlediska pachatele, tak z hlediska oběti, dosaženo největších úspěchů a lze říci, že je
tomuto fenoménu věnována i většina kriminologické, forenzně psychologické a
viktimologické literatury. Právě rozdílnost druhů a množství hormonů přítomných
v lidském organismu jsou oporou pro vysvětlování rozdílů v chování a jednání žen a
mužů, včetně chování agresivního.
Pro téma naší práce, která se zabývá různými aspekty kriminality žen, jsou z oblasti
biosociálních teorií významné výzkumy premenstruačního syndromu, které provedla
koncem 70. let minulého století K. Daltonová. Tato autorka zkoumala ženy
se sebevražednými sklony. Tyto ženy před menstruací nebo v jejím průběhu se chovaly
mnohem častěji antisociálně než mimo tato období. Tato tvrzení se pokusila vzápětí
12
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(1978) vyvrátit J. Horneyová, která ke vztahu premenstruačního syndromu a zločinnosti
„dospěla k alternativnímu výkladu, násilného jednání způsobeného premenstruačním
syndromem. Uvedla jako možnost, že psychologický a fyzický agresivní stres vedou
k menstruaci a nikoliv naopak.“17 Podle R. Havlíka „určité souvislosti biologické
výbavy a kriminality jsou nepopiratelné“.18
1.2 Psychologické teorie sociální deviace
Současné

psychologické

koncepce

sociálně

deviantního

chování

směřují

ke konstituování mezioborové, zastřešující teorie, která by reflektovala biologické,
psychologické i sociální aspekty sociálně deviantního chování. Jsou zejména zkoumány
takové faktory a jevy jako citová deprivace v dětství, nedostatečná socializace,
dysfunkční a afunkční rodinné prostředí, nedostatek morálních zábran, agresivita apod.
Cílem těchto snah by mělo být především vytvoření účinných brzdných a preventivních
mechanismů, které by vedly ke snižování nejen kriminality, ale např. i drogových
závislostí, zejména v mladé populaci. To vše je nutné nazírat i z pozic medicínských
(psychiatrie) a kriminologických, resp. kriminalistických.
Jejich zastánci „spojují kriminalitu s určitými typy osobnosti“.19 „Za ústřední téma
psychologických úvah je však třeba považovat osobnost člověka, zvláště intelekt,
charakter, temperament, schopnosti, vlastnosti i způsoby a formy jeho vnějších projevů
– chování, jednání, postojů atd. Psychologové (psychiatři) proto řeší problematiku
poruch pudů, poruch socializace, poruch emocí, vůle a dalších funkcí psychiky. To vše
zejména z hlediska duševního zdraví jedince ve spojení s jeho fungováním
ve společnosti.“20
Určitým východiskem uchopení problému kriminality z psychologického hlediska
mohou být poznatky uváděné R. L. Jenkinsem v jeho teorii špatně uspořádané struktury
psychiky individua21, které pro potřeby této práce modifikujeme a doplňujeme
komentářem takto:

17
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Typ I. – je nazván nesocializované agresivní individuum.22 Tento typ používá násilí, je
neposlušný, má destruktivní sklony, je nespolehlivý, agresivní, útočný a impulzivní,
negativně vyladěný vůči svému okolí. Jeho resocializace je obtížná.23
S tímto typem se setkáváme spíše u mužské kriminality. Sklony k násilí v nejširším
slova smyslu, jak je má na mysli většina teorií agresivity nebo agresivního chování, není
pro ženskou populaci typická. Pokud k ní u žen dochází omezuje se zpravidla
na verbální nebo nepřímé formy agrese. Aktivní fyzické projevy agrese považujeme
za méně typické a méně obvyklé. Setkáváme se s ní spíše v rovině adaptace, v rovině
psychologické i vztahové. To je samozřejmě podmíněno především osobností agresivně
se chovající ženy, avšak i komponentami situačními (jak krátkodobými, tak
dlouhodobými). Zatímco u mužů vede hostilita jako nepřátelské naladění vůči sobě
i okolnímu světu k projevům otevřené agrese (ať fyzické či verbální), u žen bývají tyto
formy agrese více skryté. To však neznamená, že okolí jimi netrpí. V osobním
rodinném životě to jsou převážně děti, ve vězení psychicky oslabené, fyzicky slabší
nebo emočně labilnější vězenkyně. Pokud by se tyto charakteristiky u kriminální
pachatelky vyskytly, pak se velmi pravděpodobně bude jednat o instrumentální
agresorky. Jejich trestná činnost bude promyšlená a dlouhodobě připravovaná, byť
na první pohled mohou budit dojem situačních pachatelek (např. v případě přítomnosti
hysteroidních, disociativních rysů). I na tomto typu se ukazuje obecná zkušenost, že
většina teorií i výzkumů se týká spíše mužské kriminality. Je to samozřejmě dáno tím,
že mužská kriminalita tvoří významně vyšší procento. Máme však za to, že i zde je
nutné sledovat trendy této formy kriminality u žen a včas reagovat na jejich případný
nárůst.
Typ II. – „socializovaný agresivní“ není tak nepřátelský a agresivní jako I. typ.
Obvykle vyhledává „špatnou společnost“. „Tento typ (označovaný někdy i jako
„socializovaný delikvent“ či „subkulturní delikvent“) je charakteristickým vzorkem
„gangové delikventní subkultury“24 z velkých měst. Při vhodném zacházení je výchovně
ovlivnitelný.
22

Komenda upozorňuje že původní název unsocialized agressive Jenkins později změnil
na undersocialized aggression. Jiní autoři pro tento typ používali termín psychopatik. (Dle Sochůrek,
2009)
23
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V případě mužské kriminality, zejména juvenilní, je často poukazováno na skutečnost,
že významnou roli v páchání trestné činnosti hrají negativní party, tlupy a gangy. Pouze
malá část (cca jedna pětina) mladistých kriminálních pachatelů se trestné činnosti
dopouští osamoceně, bez společníka nebo společníků. I když některé výzkumy
kriminality zejména v oblasti tzv. drogové kriminality signalizují nárůst počtu dívek
v těchto partách, obecně lze opět konstatovat, že jen u malého počtu kriminálních
pachatelek je považováno za důvod kriminality působení v partě. Sociokulturní pojetí
normality sehrává důležitou roli ve stanovení norem, které jsou považovány
ve společnosti a kultuře za obvyklé. Sociokulturní vymezení abnormality přitom nemusí
svědčit u jedince pro závažnou socializační poruchu ve smyslu neschopnosti adaptace
na běžné prostředí. Z psychologického hlediska nelze opomíjet vývojové faktory
hodnocení normality.25
„Vědomí variability, tempa, i průběhu vývoje v dětském věku vede někdy k celkem
logickému odmítání striktnější kategorizace normálních a abnormálních projevů….
V tomto kontextu mohou být jednou hodnoceny jako standardní a jindy již jako
odchylka.“26 Citovaná autorka poukazuje na často opomíjenou skutečnost, že
nerespektování některých požadavků v určitém věku je „normální“, zatímco tytéž
projevy v pozdějším věku již signalizují odchylku od normy. V podobném duchu lze
problém uchopit i z hlediska „faktoru času a aktuální úrovně poznání“.27 Sociální
chování jedince je velmi často posuzováno nikoliv podle jeho objektivní škodlivosti, ale
podle toho zda „vyhovuje aktuálním požadavkům“.28 Z hlediska posuzování a chápání
příčin kriminálního chování je třeba rovněž stanovit jaké normy za jakých okolností,
popř. z jakých důvodů a v jakém čase byly porušeny. „Současná společnost je např.
mnohem tolerantnější k chování lidí v jejich soukromí, neklade takový důraz
na respektování určitých norem (např.ve vztahu partnerství), ale na druhé straně má
mnohem větší požadavky na výkon.“29 Ačkoliv zejména pedagogové a psychologové
na tuto skutečnost upozorňují, realita společnosti je jiná. Zatímco se stoupajícími nároky
na výkon rostou i nároky na stupeň vzdělání a stupeň odborné připravenosti, rozložení
schopností lidí tyto požadavky splňovat se ve společnosti nijak výrazně nemění a patrně
25
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ani měnit nemůže. Znamená to, že stále větší skupiny lidí jsou diskvalifikovány
v přístupu ke společenskému úspěchu definovanému jejich sociálním statusem.
Dosáhnout svého cíle se tak snaží, a to nikoli ojediněle, sociálně deviantními formami
chování. O složitosti problému svědčí to, že výše řečené pochopil již koncem 19. století
E. Durkheim, na kterého ve druhé polovině 20. století navázal R. K. Merton. Těmito
řádky se pokoušíme poukázat na posun některých sociálních norem směrem
od normality k deviaci (jak jsme naznačili výše).
Často diskutovaným problémem se v tomto ohledu jeví role ženy v současné
společnosti. Je zřejmé, že ve 20. století došlo postupně k výrazným změnám nejen
psychosociálního uspokojení ženy, zejména v jejím vynuceném přesunu do ekonomické
sféry. Současná společnost, zvláště mládež, je ovlivňována některými ne právě
pozitivními hodnotami. Společenská úspěšnost je redukována na materiální hodnoty,
morální, osobnostní a vztahové hodnoty naopak ustupují do pozadí. Snižuje se „práh
citlivosti“ široké veřejnosti vůči kriminálnímu chování zejména když jde o kriminalitu
„bílých límečků“. Zvyšování tolerance vůči „kultivované kategorii pachatelů
kriminality (bosům organizovaného zločinu, pochybným podnikatelům, špičkovým
expertům apod.) bude zvyšovat jejich pocit bezpečí a podporovat jejich čím dál větší
troufalost.“30 Podle téhož autora se tak bude dít i mediálním glorifikováním
„pochybných hodnot, životních stylů, prezentováním násilí jako přijatelného nástroje
na dosahování cílů, nevhodným komentováním trestné činnosti apod.“31
Důležitou roli při páchání trestné činnosti sehrávají zvláště kontrolní mechanismy, a to
z hlediska neformálních institucí sociální kontroly, tak instituce formální.32 Konstatuje,
že „pokud má společnost fungovat musí mít vybudované mechanismy, kterými své členy
přinutí ke konformitě se sociálními normami.“33
Nepřehlédnutelným jevem, který významně ztěžuje orientaci v příčinách páchání trestné
činnosti a existence i dalších sociálně deviantních jevů, jsou semideviace. Jsou to
„formy chování, které nejsou pro společnost nebo skupinu zcela přijatelné, ale ani zcela
nepřijatelné.“34 To vše vede podle citovaného autora k normativní erozi. Problém tedy
spatřujeme spíše v tom, že dochází postupně k posunu chápání sociální normy.
30
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Znamená to, že jevy semideviantní se díky své časté manifestaci a nejednotnému postoji
k nim postupně prohlašují za normální jevy a některé zjevně sociálně deviatní
se změkčují na jevy semideviantní. Dle názoru autorky této disertační práce je typickým
příkladem situace v drogové politice.
Atkinsonova a kol.35 se zabývají problematikou normality osobnosti a definují rysy,
které má normální osoba ve větší míře než jedinec, který je diagnostikován jako
abnormální. Při diagnostice osobnosti sehrává důležitou roli schopnost přiměřeně
vnímat a vyhodnocovat realitu. Interpretovat to, co se okolo ve světě děje, mít
schopnost vyhodnotit riziko, míru pravděpodobnosti selhání. Umět ovládat své chování,
nejednat impulzivně. Normální jedinec nekriticky nepodléhá názorům skupiny, má své
vlastní. V přítomnosti druhých lidí se chová přirozeně, nepovažuje za svoji povinnost
bezmezně se podrobovat a podléhat názorům skupiny. Normální, dobře přizpůsobiví
lidé, se dokáží nadchnout pro aktivity běžného života, dobře uplatnit svoje schopnosti a
dovednosti. Dokáží navazovat a pěstovat mezilidské vztahy, jsou citliví a vnímaví vůči
pocitům druhých.
Socializace jedince může mít i problémové důsledky. Psychicky deprivovaní jedinci
vstupují do postpubertálního období s deficitem tzv. „jistících“ psychických
předpokladů, získaných ve školním věku. Své zakotvení ve společnosti, postavení, roli
ve skupině, vhodný výběr partnera, milostné vztahy a intimní život prožívají jako
potencionální ohrožení, mají obavy z intimity, uzavírají se do sebe. V opačné poloze
nedokáží navázat plnohodnotný partnerský vztah, inklinují k prostituci, drogám, partám.
„Urbanizace přispěla k rozbití tradičních komunit a vytvořila prostor pro setkávání
neznámých, bez sociální kontroly okolím. Vytvořily se prostory pro ohniska sociální
patologie.“36 Resocializačně jsou docela dobře ovlivnitelní, potencionálním rizikem
se jeví jejich potřeba, „být řízeni a vedeni“. Což v případě žen může s ohledem na jejich
zkušenost s psychickou deprivací v dětství znamenat upřednostňování dominantního
partnera. Toho z prvopočátku považují za svého ochránce, jeho názorové vymezení,
razance v chování a jednání jim imponuje. Partnerovu sociální kontrolu vnímají jako
projev zájmu, později se jí neumí bránit a mohou se tak stát obětí domácího násilí.
Rodičovskou roli zvládají jen obtížně, v osamostatňování mají nesnáze. Pokud
se taková žena dopustí trestné činnosti, tak se s největší pravděpodobností půjde
35
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o násilný trestný čin. Dlouhodobé útrapy, ponižování, psychické a fyzické násilí
ze strany partnera již není žena schopna vydržet, situace vyvrcholí intrafamiliárním
násilím. Nejčastěji se jedná o trestný čin vraždy nebo jejího pokusu. V některých
případech je násilí směřováno proti dítěti. Tomu tak je v případech, kdy muž ženu
opustí a ona není schopna se o dítě sama postarat, případně je k agresi nabádána jinou
autoritou, nejčastěji novým partnerem (výjimečně např. i svoji matkou).
Typ III. je označován jako do sebe ponořený dysforik, příliš plachý a uzavřený jedinec.
„Na své vlastní vnitřní konflikty reaguje neuroticky, je přecitlivělý, bojácný, sociálně
nejistý a úzkostný.“37
Tito lidé páchají trestné činy většinou v tísni. Obvykle nelze přesně říci, zda charakter
trestného činu nese rysy instrumentálního nebo emocionálního pachatele. V případě
ženské kriminality se na první pohled nabízí skutečnost, že takto charakterizovaná žena
by spíše odpovídala oběti domácího násilí. V roli sociálně zmateného a nezakotveného
člověka se ve skutečnosti však právě v důsledku nesnesitelného tlaku, a to jak z vnějšku
tak intrapsychického, mohou tyto ženy dopouštět nejzávažnějších zločinů. Podstatnou
roli zde hraje i to, zda je zločin nejbližšímu okolí pachatelky a snad i veřejnosti
srozumitelný a pochopitelný a jeho motivace je jasná. Jde o pachatelky vražd partnerů,
z jejichž strany oběť musí snášet dlouhodobé příkoří nebo naopak se jedná o realitě
vzdálené vidění skutečnosti ze strany pachatelky – domnělá příkoří.
Heretik38 zjistil, že v rodinné anamnéze se u rodičů žen - pachatelek vražd výrazně
častěji objevuje vysokoškolské vzdělání, i když u otců méně. V ostatních
anamnestických údajích (např. psychiatrická morbidita rodičů, vztah k sourozencům,
počtu sourozenců, rozvodovosti, kvality vztahů mezi rodiči, způsoby výchovy a citové
preference) nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. V osobní anamnéze se podle
téhož autora nevyskytují v raném psychomotorickém vývoji a v předškolním vývoji
mezi ženami a muži podstatné rozdíly. Ty se však objevily až ve školním věku.
V prospěchu a v nejvyšším dosaženém vzdělání se rozdíly nenašly, jiné to však bylo
v oblasti projevů chování. Jeho poruchy se objevily u 43,8 % pachatelů vražd – mužů
proti 10 % žen. Ženy byly také podstatně adaptivnější v profesionální kariéře,
objevovala se nižší fluktuace a málo kdy uváděly finanční nouzi. Podle citovaného
autora je možné „tyto významné rozdíly interpretovat rozličnými kulturními rolemi:
37
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ženy jsou tradiční výchovou vedeny k větší submisivitě, přizpůsobivosti a odpovědnosti
za rodinu.“39 K dalším zajímavým zjištěním citovaného autora patří to, že
v psychosexuální sféře se u žen pachatelek vražd vyskytovala významně častěji než
u mužů bisexuální nebo nevyhraněná sexuální orientace. Častěji než u mužů se též
vyskytovaly funkční sexuální poruchy zejména anorgasmie.
V kriminální anamnéze Heretik zjistil, že 76,7 % žen z jím zkoumaného vzorku nebylo
v minulosti trestně stíháno. Zajímavé rozdíly zjistil i v oblasti psychopatologické
symptomatologie. Bez té bylo pouhá 3 % žen, ale 15,8 % mužů. Ženy měly i častější
neurotickou symptomatologii, 16,7 % ku 8,2 %. Depresivní psychózu 10 % k 0 %,
schizofrenní psychózu 10 % k 0,7 %. Naproti tomu se u mužů častěji vyskytovaly
poruchy osobnosti a organicky podmíněné kombinované poruchy.
Zajímavé údaje zjistil Heretik i v kriminologické odlišnosti vražd spáchaných muži a
ženami. Ženy byly na rozdíl od mužů méně ovlivněny psychotropní látkou, muži
naopak byly častěji pod vlivem alkoholu. Autor však připomíná, že rozdíly nedosáhly
statistickou významnost. Zajímavé je jeho zjištění, že 36,7 % pachatelek vražd bylo pod
vlivem drog v kombinaci s léky. Ženy byly častěji v silnějším afektu než muži, zejména
ve stavu „jiného afektu (směs různých afektivních kvalit anxiety a odporu a deprese).“40
Muži podle téhož autora páchají vraždu chladnokrevně „silné afektivní prožívání žen
se projevilo i v tom, že po činu měly tendenci ve větší míře se chovat zmateně a
dezorganizovaně než muži“.41
Heretik též zjistil významné rozdíly v místě činu. Zatímco 65,6 % žen spáchalo vraždu
ve svém bytě nebo společném obydlí s obětí, muži naopak vraždí v bytě obětí.
Významné rozdíly nebyly zjištěny v typu vražedného nástroje. Ženy měly vyšší
tendenci vraždit bez použití nástrojů a toxickými látkami, muži častěji s použitím
střelné zbraně, sečné nástroje a nespecifickými nástroji (holemi, kamenem apod.).
V oblasti motivace vykazovaly ženy častěji než muži jako primární motiv dlouhodobý
krizový stav a patologický motiv. K přeskoku motivů dochází častěji u mužů (např.
primárně loupežný motiv se v důsledku odporu oběti změní ve vraždu, zavražděna je
i oběť znásilnění, která pachateli „vyhrožuje“, že jej oznámí policii atd.)
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Typ IV.42 je označován za typ nezralý, s nedostatkem pozornosti. V dětství bývá
přítomna ADHD. Ta s sebou přináší obvykle školní problémy, poruchy chování (např.
šikana), problémy s dodržováním kázně atd. „Výzkumy ukazují, že u dětí trpících
syndromem nedostatečné pozornosti vyrůstajících v dysfunkčních rodinách výustí jejich
potíže v chronickou delikvenci, která pokračuje až do dospělosti.“43
Tito lidé páchají širokou škálu trestné činnosti, od majetkové po násilnou. Méně často
se však u nich vyskytuje skupinová kvalifikovaná trestná činnost a pokud ano, bývají
„pěšáky“ a ve zločinecké hierarchii nestojí příliš vysoko. „Mezi kriminalisty existuje
dlouho podezření, že vzrušující zážitky mohou motivovat trestnou činnost… Stimulace
násilím je v jinak šedivém životě úchvatná; pomáhá objasnit, proč se někteří lidé zapojí
do „nesmyslných zločinů.“44
V oblasti kriminality žen se tyto formy spíše objevují jako drobné krádeže v obchodech
a to často i věcí, které se tyto ženy mohou běžně koupit (mají na ně peníze). Počátek
delikventního (predelikventního) chování nacházíme spíše na počátku puberty, a to
nejčastěji v souvislosti se záškoláctvím, útěky z domova a lhaním. V anamnézách těchto
žen zjišťujeme, že před prvním uvězněním jim bylo uloženo několik alternativních
trestů (pět i více). Ve vězení pak skončí buď pro rozsáhlejší nebo závažnější trestnou
činnost, často ale i pro neplnění povinností vyplývajících z alternativního trestu. Jejich
kriminální kariéra má rysy kontinuálního sociálního selhávání. Zároveň často
zjišťujeme dvě zdánlivě protichůdné skutečnosti – bývají většinou vyučené, mají
profesi, zřídka bývají nezaměstnané. Na druhé straně mnohé z nich prošly v dětství a
mládí kolektivním výchovným zařízením.
Ze širšího forenzně psychologického a penitenciárně psychologického pohledu vytvořil
zajímavé a přínosné členění „zločinných typů“ Bohuslav Hanuš. Citovaný autor dělí
kriminální pachatele do sedmi typů a přisuzuje jim tyto znaky.45
TYP A:
Dopouští se lehčích, sporadicky středně těžkých zločinů. Intelekt je na spodní hranici
normy nebo subnormní. Jsou afektovaní, chybí jim logické a kalkulační uvažování.
Většinou pocházejí z rozháraného, neurovnaného a asociálního prostředí. Není
42
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výjimkou, že soudně trestáni byli i oba rodiče, sourozenci či další příbuzní. Bývá
přítomen abúzus alkoholu nebo drog. Přes afektované jednání jsou emočně oploštělí.
Jejich partnerské vztahy jsou nestálé, protože nejsou schopni je udržet. Eroticky jsou
spíše „dominantnější než co lze považovat za přiměřenou sexualitu“.46 Jejich život
provázejí excesy, při vhodném působení jsou ale ovlivnitelní. Nejdůležitější je prevence
recidivy, která je u tohoto typu velmi častá.
Typ B:
Dopouštějí se lehčích až středně závažných trestných činů. Motivace zločinů je odlišná
než u typu A. Jsou ovlivněni geneticky (vrozená agrese, chorobná nenávist, závist,
žárlivost), bývá přítomná organická porucha CNS po úrazu, nemoci nebo jako důsledek
dlouhodobého zneužívání alkoholu nebo drog. Typická je i extrémní destabilizace
„emočního spektra, např. rychle se měnící výbušností v plačtivost nebo lítost, nejčastěji
sebelítost apod.“47 Psychicky deprimovaní, depresivní nálady bývají maniálního
charakteru. Nálady se mění od euforie až po depresi. Mohou se dopouštět
i sebepoškozování nebo pseudosuicidia. Ke skutečnému suicidiu nebo jeho pokusu
dochází jen zřídka. Mívají zachované a stabilní poměrně silné emoční vazby. Mají
problémy s adaptací na vězeňské kolektivy, řadí se mezi problémové vězně. To se často
projevuje převážně verbálně agresivními výpady vůči spoluvězňům i personálu.
Typ C:
Tento typ se dopouští většinou středně až velmi závažných trestných činů. Přítomno je
psychosexuální zatížení extrémními požadavky v sexuální oblasti abnormálního typu.
„Inklinují k sadismu, bestialitě, a nebo v kombinaci těchto (nebo i bez) k pedofilii.
V menší míře se jedná o sexuálně zvrhlé zločince, extrémně toužící po „erotickém
dobrodružství typu gerontofilního, zoofilního, morbifilního a dalších.“48 Zároveň však
mezi nimi mohou být i běžní násilníci, ale i více či méně nebezpeční sexuálně úchylní
jedinci.
V této skupině existují dva podtypy:
I. zločinci, kteří jsou chorobně zatíženi již od mládí svými sklony, které bývají
„vyprovokovány frustracemi a různými závažnými psychotraumaty a stresory
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v dětství a někdy i během dospívání. U této skupiny zločinců lze předpokládat, že
trpí skutečnou duševní chorobou, kterou je nutné trvale (!) psychiatricky léčit.“49
II. Do této skupiny patří „vyloženě zvrhlé osoby toužící po extrémních sexuálních
zážitcích, většinou čistě díky přesycenému klasickému sexuálnímu životu.“50
Psychoterapie je neúspěšná, málokdy reagují kladně na psychiatrickou léčbu, vracejí
se k trestné činnosti. Recidiva této skupiny je až 97 %. Lze se zde setkat
s různorodými osobnostmi, sociálním původem, vzděláním a inteligencí. Typickým
znakem je „pseudoochota ke psychologicko-terapeutické spolupráci či ochota
k psychiatrické léčbě.“51 U I. podskupiny se s tímto jevem setkáváme méně často.
Bývají nadáni hereckým nadáním, umí se vžít do situace a pocitů druhých a díky
teatrálnosti mohou vtáhnout méně zkušeného terapeuta do jejich „nečisté hry“.52
Typ D:
Pro tento typ je charakteristická lehká až středně závažná trestná činnost. Bývá páchána
pro neutěšenou ekonomickou situaci, pro vzrušení či touhy po dobrodružství. Přítomna
může být i chorobná touha po majetku nebo nabytí finančních prostředků. IQ je nejvýše
průměrné, častěji však mírně nad nebo v úrovni LMR.
Ti co páchají ekonomickou trestnou činnost se do vězení většinou nevracejí. Během
výkonu trestu spolupracují a jsou přístupní různým individuálním i skupinovým formám
psychoterapie. Důležité je „odříznutí“ od zločineckých kruhů.
TYP E:
Dopouštějí se většinou velmi závažné ekonomické trestné činnosti. „Důvodem je
projevující se narcismus.“53 Disponují chorobným pocitem megalomanie. Jsou
přesvědčeni, že trestný čin mohou provést proto, že jsou inteligentnější než orgány
činné v trestním řízení. Tito zločinci jsou velmi obávaní. Disponují vysokým IQ,
kombinačními schopnostmi, logickým uvažováním. Čím větší megalománie, tím větší
rozsah škod. Jejich trestná činnost nemusí být jen ekonomická, ale může jít i o vraždy,
loupeže, únosy atd.
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„Megalomaničtí zločinci jsou většinou též motivováni touhou po moci. Při dopadení
se většinou neskrývají před publicitou v hromadných sdělovacích prostředcích. Často
publikují postupy a realizaci svého zločinu, píší své biografie a jejich sekundární
exhibice je zcela zřejmá.“54 Jsou nepřístupní jakékoliv psychoterapii, odmítají ji.
Neakceptují jakoukoliv penologickou spolupráci. Kriminalitu organizují raději
prostřednictvím druhých osob, jsou přesvědčeni, že příště budou chytřejší.
„Ve skutečnosti trpí tito zločinci chorobnými, silnými komplexy méněcennosti.“55
TYP F:
Tato skupina páchá nejzávažnější trestné činy – od únosů až po sériové nebo hromadné
vraždy. Své zločiny páchají z politických nebo náboženských důvodů. Jsou fanaticky
oddaní a odhodlaní, zvláště u nábožensky motivovaných zločinů. V této skupině
se vyskytují i psychotici (paranoia). Mohou to být i fanatici, přesvědčení, že odstraňují
zlo ze světa (Jack the Ripper) nebo jsou povoláni k tomu nějakou vyšší bytostí.
Jakákoliv terapie u osob, které čin spáchaly z teologických důvodů je prakticky
bezvýsledná. V případě politicky motivovaných zločinů jsou jejich pachatelé obtížně
ovlivnitelní, uvažovat lze od dlouhodobé klinické psychoterapii, zejména pokud tam je
sexuální podtext.
TYP G:
Trestnou činnost spáchali ze strachu. Veřejnosti se tyto zločiny jeví jako omluvitelné,
avšak patří mezi nejzávažnější. Tyto osoby jednají v afektu s bizardní důsledností.
„Žárlivost, strach před prozrazením, strach před ztrátou dítěte při rozvodových
řízeních, strach před ztrátou existence apod., jsou často hroznými motivy ještě
hroznějších zločinů.“56 Tito zločinci vraždí nesmyslným a přehnaně důsledným
způsobem, ještě po usmrcení oběti jí zasazují další údery. Zřídka kdy si uvědomují
reálnost situace, pokud se tak stane, nepokračují v jednání. Může jít i o připravený
zločin nastražený tak, aby vypadal jako z afektu. Musí být důsledně psychiatricky
vyšetřeni. Opakem typu G je nájemný vrah. Jedná bez emocí, má naučené zásady,
na čin je důkladně připravený, likvidace oběti je rychlá, beze stop.
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Pravděpodobně bez vyšší míry omylu lze říci, že největší pozornosti v oblasti
kriminálního chování se dostává násilným trestným činům. Ty také bývají (spolu
se sexuálně motivovanými trestnými činy, které jsou však s násilím spojeny)
nejčastějším předmětem kriminologických výzkumů. Z hlediska pojetí a zaměření této
práce je agresivní chování nejčastěji zkoumáno psychology a psychiatry.
Agrese a agresivní chování je všeobecně jako častější připisováno mužům, a to zejména
agrese fyzická. Toto tvrzení se mimo jiné opírá i o statistiky násilných trestných činů,
kterých muži páchají o mnoho více než ženy.
Maccoby a Jacklinová (1980)57 předpokládali, že:
•

muži jsou všeobecně agresivnější než ženy ve všech lidských společnostech;

•

muži jsou ve srovnání se ženami agresivnější v raných fázích života, tj. v době,
kdy tlak na utváření agrese jedince mužského pohlaví není tak výrazný;

•

vyšší míra agrese je zjišťována nejen u jedinců mužského pohlaví, ale i u samců
subhumánních primátů;

•

agrese souvisí s pohlavními hormony a může být těmito substancemi ovlivněna.

Jiní autoři však neshledávali v agresi žen a mužů podstatné rozdíly.
Frodi et al. (1977) zkoumali způsoby reakce mužů a žen v různých situacích. Tito autoři
se domnívali, že agresivní reakce žen a mužů se mohou odlišovat:
•

„v preferovaném modu agresivního chování;

•

v míře, ve které agresivní chování vzbuzuje pocity viny, úzkosti nebo strachu a
další prožitky inhibující agresi;

•

v kognitivní reakci na situaci s potenciálními prvky provokace

•

v reakci na pozorování agrese druhých osob.“58

Je zřejmé, že ženy více užívají nefyzické formy agrese a pokud se agresivního činu
dopustí, prožívají intenzivnější pocity viny a úzkost než muži. U mužů, kteří mají
sklony k agresi se naopak po agresivním chování pocity viny objevují jen vzácně.
„Přispívají-li situační podmínky ke snižování pocitů viny, pak jsou ženy stejně agresivní
jako muži.“59 Toto tvrzení podporuje naše zjištění, že mnohé ženy sahají k fyzické
formě agrese v momentě, kdy je ohroženo jejich dítě.
57
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Důležitou roli při studování agresivního chování hraje i traumatizace násilím.60 Jako
důležitý se nám z hlediska posuzování kriminality žen včetně jejich násilného chování
jeví mýtus hrdiny. Citovaný autor konstatuje, že „model agrese je v naší kultuře
vymezen přítomností agresora, obětí ohrožovanou na životě a nezranitelným hrdinou.“61
Tento fenomén umožňuje přežití kultury, jejích tradičních hodnot. Hry chlapců včetně
jejich hraček je směrují k roli hrdiny. Chlapec, který se projevuje jako emočně
zranitelný je ostatními odmítán, považován za „divného“. Postmoderní společnost
vytváří čím dále tím větší tlak na dívky, aby se staly více maskulizovanými, zatímco
hrdina je „nositelem spravedlivého hněvu, ale modelem pro jeho jednání je „chladný
rozum“… pak „žena musí mít představu o sobě jako o “já“ ve vztazích, žena se chová
výhradně v rámci vztahů k jiným“.62 Proto žena obrací hněv proti sobě, jako důsledek
sebeobviňování ze selhání ve vztazích. Tyto pocity ale žena skrývá a proto vyřešení
tohoto konfliktu se výrazně zpomaluje, čímž ale stoupá její negativní prožívání. Tuto
situaci pozorujeme často v oblasti domácího násilí, kdy některé ženy, oběti, se samy
obviňují z toho, že vina na selhávání vztahu je na jejich straně. Dochází k identifikaci
s agresorem. Z té se žena může vymanit jen střetem s kulturou tím, že začne požadovat
změnu ve vztazích. Ale „v identifikaci s agresorem se ženino já mění na nenávidějící
já, což její izolaci posiluje“.63
Mýtus hrdiny ve společnosti určuje, kdo „má právo“ se k druhým chovat agresivně.
„Obava mužů, že ztratí lásku žen a respekt jiných mužů, když se budou prezentovat
neheroicky, když budou dávat najevo bolest a truchlení, je oprávněná. Muži pak mohou
být agresivní, protože se obávají nesplnit toto očekávání, neboť tuší, že by mohli být
odmítnuti. Pokud je uvedený model v kultuře dominující, pak je toxický jak pro muže,
tak i pro ženy v tom smyslu, že znecitlivění vůči projevům agrese zasáhne všechny bez
rozdílu pohlaví.“64 (zvýraznila K. S.)
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1.3 Vybrané sociologické teorie sociální deviace
Protože kriminalita je chápána zejména jako sociální jev, konstituovala se v rámci
sociologie samostatná věda – kriminologie. Zvláště proto vzniklo nejvíce teorií,
zabývajících se kriminalitou v rámci sociologie.
Tyto teorie chápou sociální deviaci jako „sociálně patologický jev, který vzniká nikoli
v důsledku „poruchy“ či „nemoci“ jednotlivce, ale jako produkt patologického
prostředí, v němž je jedinec nucen žít“.65
Teorie anomie
Teorie anomie (stav, kdy normy přestávají platit ve skupině i ve společnosti a proto
jejich dodržování nelze vynutit ani u jednotlivců) měla a má významný vliv
na zkoumání sociálních deviací a i dnes patří mezi nejvlivnější zejména v oblasti
zkoumání zločinnosti. Proto lze konstatovat, že současná společnost je sice schopna
zformulovat normy, kterými se mají její členové řídit, ale není schopna si již důsledně
vynutit jejich dodržování.
Teorie sociální dezorganizace (chicagská sociologická škola)
Tato teorie přistupovala k městům jako k organismům a z tohoto pohledu také chápali
tito sociologové společenské procesy v nich. V podstatě popisovali a zkoumali
konkrétní jevy v konkrétním městě.
Teorie diferencované asociace
Její autor Edwin Sutherland chápal sociálně deviantní chování jako prvek kultury určité
sociální skupiny. Ten se na ostatní přenáší sociálním učením. Pro chápání
kvalifikovaných forem trestné činnosti (která se vyskytuje i u žen) přispěl zejména
teorií kriminality bílých límečků. „Jde o kriminalitu středních a vyšších vrstev, její
pachatelé zneužívají moc a důvěru, která je jim dána v souvislosti s jejich povoláním
nebo společenským statusem. Někdy se v této souvislosti mluví i o tzv. kriminalitě
blahobytu.“66 Viktimologové hovoří o tzv. anonymních obětech, popř. trestných činech
bez obětí. Oběti kriminality bílých límečků „nemají jméno“. Jsou to zpravidla instituce
jako banky, firmy atd. Kriminalitu bílých límečků mohou páchat jednotlivci,
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v současnosti se ale na tomto druhu trestné činnosti stále zvyšuje podíl organizovaných
zločineckých skupin.
Subkulturní teorie – její zastánci (např. A. Cohen) zkoumali jako subkulturu
především gangy. Vyšli z předpokladu, že jedním z hlavních problémů společnosti je
kriminalita mladistvých. Delikvence měla podle těchto autorů tyto funkce:
•

„umožňuje dosažení alternativního statusu

•

umožňuje pomstít se systému, který jedince jednou provždy označil jako
neúspěšné“. Za jeden z hlavních zdrojů delikvence považovali „tlak na peníze a
úspěch v Mertonově slova smyslu.“67

Etiketizační teorie (teorie labellingu, teorie značkování). Podle zastánců této teorie je
sociální deviace „vyložena procesem interakcí mezi deviujícími a ostatními. Zdroji
etiketizace, udělování „nálepek“ (etiket) za určité činy jsou reprezentanti moci
ve společnosti.“68 „Deviace pak není kvalita spáchaného činu, ale souvislosti spojené
s aplikací nálepky. Deviant je ten, komu byla nálepka úspěšně přidělena, deviantní
chování je to, které publikum takto označilo.“69 …„je to vlastnost, kterou tomuto
chování uděluje publikum (veřejnost), které je přímo nebo nepřímo potvrzuje“.70
Mezi nejvýznamnější představitele této teorie patří Erwing Goffman, který se zejména
zabýval konceptem kriminální kariéry. Podle Goffmana se labelling odvíjí
od stigmatizace. Jako příklad uvádí „totální instituce“, kde se setkávají klienti, pacienti,
chovanci nebo vězni na straně jedné, a personál na straně druhé. Právě personál
rozhoduje o mnohých skutečnostech, které ovlivňují rozhodujícím způsobem život lidí
v totální instituci umístěných, aniž ti o tom mají informace. Tito lidé žijí mimo
společenskou realitu, což podle Goffmana snižuje i pravděpodobnost jejich úspěšného
návratu do běžné společnosti. Goffman zkoumal, jak jednotlivci ve svém životě
zacházejí se svým „já“ a jakými způsoby se snaží uchovat svou vnitřní integritu a pocit
důstojnosti v rolích, které jsou jim vnuceny. Uvádí pojem „distance od role“ (odstup
od role), charakterizuje případy, kdy je role hrána úmyslně bez vnitřního ztotožnění,
resp. kdy jednající udržuje odstup mezi tím, co si myslí, a rolí, kterou hraje. Obecně
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platí, že je ve vlastním zájmu každého jednotlivce neohrožovat interakci v níž
se angažuje. Zároveň se však individuum nechce nechat ovlivňovat a poškozovat příliš
velkým tlakem ze strany institucí. Proto se na jedné straně podrobuje pravidlům,
zatímco se na druhé straně snaží vyjádřit svou nezávislost výstavbou vlastního,
odstíněného světa.
Goffmanův teoretický systém má i výrazný etický rozměr. Smyslem interakce, jak
zdůrazňuje, není jenom představit „já“ způsobem, který ostatní schvalují, nýbrž také
toto „já“ před ostatními chránit. Goffmanovy detailní analýzy sociálních situací
zkoumají ambivalenci a napětí mezi charakterem institucí a jedincem, ambivalenci
pravidel, která sice „já“ omezují, ale zároveň ho před sociálními riziky, jako je stud,
trapnost či degradace, ochraňují.71
Přeneseme-li tyto Goffmanovy závěry do penitenciárního prostředí uvidíme, že vězni
zasažení prizonizací ji prosazují i mezi kriminálně nenarušené spoluvězně. Přitom její
nositelé jsou často z hlediska personálu považováni za bezproblémové, což je jedním
z paradoxů současného „skupinově“ pojatého výkonu trestu (máme na mysli hromadné
ubytování apod.) To se projevuje v oblasti rituálů, které jsou, podle Goffmana, rovněž
typickým znakem totální instituce.
Chovanci totálních institucí, včetně vězňů, se podle Goffmana pohybují, „na jevišti“,
přecházejí mezi „pódiem a zákulisím“, oblékají se a vystupují, aby udělali dojem.
I když bude odsouzený nenápadný, stále sleduje, jakým dojmem působí. Tento jev
pozorujeme v akcentované podobě u vězněných žen. Jakoby jim více záleželo na tom,
jak jsou hodnocené okolím než jakými a kým ve skutečnosti jsou.
Rovněž nelze zavírat oči před tím, že část vězněných kriminálních pachatelů
je resistentní vůči výchovnému i terapeutickému zacházení. Tato jejich resistence mívá
často kořeny již v dětství, protože nebyla (nebo nemohla být) úspěšně realizovaná
korekce jejich některých nepříznivých osobnostních vlastností a způsobů chování.
Podobně může být příčinou i obtížně ovlivnitelná psychická porucha (např. porucha
osobnosti atd.) Zvláště fatální bývá u těch jedinců, u kterých se tyto negativní jevy
objevily během první separační fáze.
Zastáncům teorie labellingu bývá vyčítáno, že předpokládají, že delikvent svého činu
lituje a ve skutečnosti to bylo jeho okolí a společnost, které jej donutily „nálepku“
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přijmout. Tím je odhlíženo od toho, jak se o svoji aktuální situaci a nálepku skutečnost
zasloužil pachatel sám.
Teorie sociální kontroly
Její zastánci vyšli koncem 60. let minulého století z předpokladu, že porušování norem
je lákavé a jedinci se jeví jako výhodné. Otázkou pak je, proč normy porušuje jen
relativně málo lidí. Jako důvody se obvykle uvádějí konformní způsob života,
vyznávání konvenčních hodnot a silný tlak institucí sociální kontroly. Podle Komendy72
se většina teorií sociální deviace ptá, „proč to dělají“, avšak teorie sociální kontroly
pokládá otázku „proč to ostatní nedělají“.
Teorie strukturálního funkcionalismu
Její zastánci chápali „společnost jako systém, v němž různé role mají odlišný funkční
význam pro fungování systému… Sociální nerovnost je tu chápána jako funkční, neboť
přispívá výkonové orientaci (meritokratický výklad), a tak úspěšnému fungování
společenského systému, který je pak lépe připraven obstát v soutěži s jiným.“73
Tato teorie byla v 50. letech minulého století považována za nejkomplexnější.
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2 Některá teoretická východiska
Mnozí psychologové a pedagogové tvrdí, že v dnešní společnosti není problémem
kognitivní, ale emoční inteligence. Ta se u dítěte rozvíjí v prvním roce života.
Významnou měrou se na rozvoji emoční inteligence podílí pozitivní rodinné zázemí,
opravdové, vlídné, láskyplné přijetí dítěte matkou.74 Ta později sehrává důležitou roli
v přijímání jinakosti, v autentičnosti jedince, který přichází na svět vybaven
biogenetickými informacemi - plikou. Plynulé, bezchybné rozvinutí pliky znamená pro
dítě do budoucnosti předpoklad umět přijímat a vyrovnat se s jinakostí, jedinečnosti,
respektovat vlastní autonomii, „která umožňuje vztah druhému člověku jako autonomii,
nezávislé bytosti. Autonomní člověk řídí sám sebe v protikladu s „vnějším světem“, má
přiměřenou míru sebeúcty a sebedůvěry a kreativně tvaruje své životní cíle“ 75. Svoboda
jedince je pak poznanou možností. H. Arendtová76 stejně jako E. Fromm odlišuje
svobodu od něčeho a svobodu k něčemu. První z nich je nutným projevem separace a
individuace v určitém vývojovém období, ale znamená pouze přerušení nebo negaci
závislosti na něčem či někom. Svoboda k něčemu podle nich předpokládá schopnost
lásky, oběti, životní smysl, odpovědnost – není svobody bez odpovědnosti. Dosažením
„svobody od něčeho“ člověk získává nezávislost, dosažením „svobody k něčemu“,
získává souvislosti se světem a s druhými lidmi a rovněž poznání, že jeho svoboda
končí tam, kde začíná svoboda druhého.
U odsouzených žen se často setkáváme nejen s problematickými partnerskými vztahy,
ale i s jejich problematickým ukončováním. Jedním z problémů těchto žen může být
právě souvislost s nedostatečnou seberealizací. E. Fromm ji ve své knize Umění milovat
nazývá růstem a zráním, které má dopady na mezilidské vztahy. Projevuje se zejména
v oblasti odcizení. „Odcizení je také, a možná především, odcizení intimitě, strach
z blízkosti druhého. Sebeuskutečňování je dospívání ke zralé lásce nejen partnerské, ale
i rodičovské, přátelské apod. Řečeno Buberem – od zvěcnělých a zvěcňující relací „ Já Ono“ zraje k autentickým a skutečným vztahům „Já - Ty“. Problémy každodennosti
probíhají v konfrontaci s tím, co on a jeho předci a prapředci zažili. Veškeré tyto
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prožitky se uchovávají v mysli jedince, dochází k jejich retenci. Existenciální úzkost
plyne z toho, na co si nemůžeme sáhnout, ozřejmit.
V poslední době ve společnosti přibývá dětí v ústavní péči. Do popředí se tak dostávají
otázky náhradní rodinné péče. Vhodnost výběru pečovatelů, případně adoptivních
rodičů tím nabývá na významu a psychologové, speciální pedagogové a další specialisté
zaznamenávají zvýšený zájem o děti umístěné v ústavní výchově. Jakoby rodina
s dítětem předznamenávala těmto rodičům „slušnou“ vstupenku do společnosti.
Na první pohled se zdá být vše v nejlepším pořádku, ale problém je mnohem hlubší než
by se na první pohled zdálo. Prvořadým úkolem psychologů a dalších specialistů
podílejících se na realizaci náhradní rodičovské péče je vhodné dítě umístit do výchovy
vhodných pěstounů nebo adoptivních rodičů.
S problematikou náhradní rodinné péče se rovněž setkáváme u odsouzených žen
ve výkonu trestu odnětí svobody. Nikoliv ojediněle řeší odborný vězeňský personál
ve spolupráci se sociální pracovnicí v místě trvalého bydliště odsouzené matky umístění
dítěte do ústavní péče, protože tato nedala souhlas k pěstounské péči. Dítě je tak nuceno
po dobu výkonu trestu odnětí svobody matky setrvat v ústavní péči – v dětském
domově. Této skutečnosti si byli vědomi i penologové, a proto bylo dosaženo jednoho
z nejvýznamnějších úspěchů v novodobé historii českého vězeňství – zřízení
specializovaného oddělení pro matky s dětmi. Jeho oprávněnost dokumentuje nejen
prakticky zanedbatelný počet selhání odsouzených matek během výkonu trestu (dle
sdělení ředitelky věznice ve Světlé nad Sázavou K. Meclové musela z oddělení za dobu
jeho desetileté existence odejít pro kázeňské přestupky a neplnění povinností pouze
jedna odsouzená matka), ale i to, že děti nemusí být právě v dětských domovech.
Veškeré výchovné snažení personálu je směrováno právě k upevnění a někdy
i vytvoření pozitivních vztahů odsouzené matky k dítěti v jeho raném dětství. Při tomto
snažení je třeba nikoli ojediněle překonat negativní prožitky samotných odsouzených
matek, ale velmi často i to, že své dětství prožívaly v neúplné rodině, uvnitř
deformovaných partnerských vztahů jejich matek a často samy byly umístěny
v náhradní (např. u prarodičů) nebo ústavní péči.
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Helus (2001) připomíná problém citlivosti pečovatele vůči dítěti, zvláště citlivost
matky k dítěti zejména v prvních měsících života dítěte. Citovaný autor rozlišuje:
 Citlivé matky – reagují okamžitě na projevy dítěte, které vyžaduje jejich blízkost.
Odlišují různé potřeby dítěti a láskyplně na ně odpovídajícím způsobem reagují.
Výsledkem je stabilní citová vazba, v přítomnosti takové matky se dítě cítí
bezpečně, chápe ji jako samozřejmost.
 Méně citlivé matky – kontakt s dítětem jim nepřináší „živou radost“. Významnou,
primární roli hraje jejich momentální rozpoložení a nálada, podle které reagují
na dítě – od láskyplného zacházení k odmítání. „Znamená to, že mnohdy reagují
stále stejným způsobem, bez ohledu na zvláštnosti situace se řídí pocitem, že „by
měly dělat to či ono“, na úkor vcítivosti do skutečné potřeby dítěte.“77 To vede
k destabilizující citové vazbě, která se u dítěte projevuje tím, že matku buď vyžaduje
nebo ji naopak odmítá.
 Málo citlivé matky. Tento typ matky se chová ještě rozporuplněji než typ
předchozí. Chování matky k dítěti neodpovídá jeho momentálním potřebám. Dítě
se chce např. chovat nebo mazlit, ale matkou je zlostně odmítáno, jindy, když je dítě
zabráno do hry, matka naopak vyžaduje jeho pozornost a náruživě je objímá.
Výsledkem je dezorganizovaná citová vazba. „Takové děti jsou ve vztahu k matce
frustrovány, tzn., že postrádají základní jistotu o tom, jak se zachovat a jako bude
matka reagovat. Vzniká tak směs hledání kontaktu a vzteku, protože vytvořený
kontakt neodpovídá tomu, oč dítě usilovalo.“78 V pozdějším věku jsou tyto děti
ve srovnání s vrstevníky úzkostnější, citově labilnější, negativistické, mají potíže
s mezilidskými vztahy, do kterých jen obtížně vstupují. Tím působí na své okolí
problémově a nesympaticky, takže okolí se obrací proti nim.
Z. Matějček ve svém známem výzkumu tzv. „nechtěných dětí“ konstatoval, že
„podobný obraz není obrazem neurotika nebo dítěte s lehkou mozkovou dysfunkcí, ale
daleko spíše dítěte, u něhož obranné postoje v situaci trvalé citové nejistoty a
neuspokojenosti přerostly do trvalejších povahových rysů.“79
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Na tento problém je tedy nutné nahlížet z následujících aspektů:
a) Odsouzená pochází z funkční rodiny bez patologie (alkoholismus, násilí,
drogy, domácí násilí atd.). Role matky v jejím životě byla pozitivní, lze přiřadit
k typu matky citlivé. Kriminální kariéru zahájila relativně pozdě, nejčastěji pod
vlivem tíživé sociální situace (kriminalita „bílých límečků“, násilná trestná
činnost s výraznou a převažující situační komponentou). V osobnosti není
přítomna masivní psychopatologie.
b) Odsouzená pochází z funkční rodiny, bez patologie. Role matky v jejím
životě byla ale ambivalentní. Lze ji přiřadit k matce méně citlivé až málo citlivé.
Pokud odsouzená v dětství nenacházela dostatek emoční podpory u otce ani
u prarodičů, zejména babiček, pak v pubescenci, ale někdy i před jejím
začátkem, ji hledá u vrstevníků a to i rizikových. Kriminální nebo asociální
chování zahájila v případě méně závažné kriminality brzy (krádeže, juvenilní
prostituce atd.) v případech závažnějších typů zločinnosti relativně pozdě,
většinou však jako důsledek psychické poruchy nebo nešťastně konstituované
struktury osobnosti (násilné trestné činy vyplývající z vlastností osobnosti,
situační komponenta není rozhodující).
c) Odsouzená pochází z dysfunkční rodiny, problémy v rodině byly na straně
otce (nejčastěji alkohol nebo domácí násilí). Matka odsouzené byla typem matky
citlivé, popř. méně citlivé. Situace v rodině však matku „zahání do kouta“, spíše
reaguje na situaci v rodině než na potřeby dítěte. Odsouzená zahájila kriminální
kariéru relativně brzy a zjevně se v ní odrážejí negativní důsledky výchovy.
Může, ale nemusí se vyskytnout predelikventní chování (u žen se predelikventní
chování v dětství vyskytuje významně méně často než u chlapců).
Heřmanská (1994) zkoumala výskyt výchovně problémových žáků na ZŠ formou expertního
dotazování ředitelů, jejich zástupců a výchovných poradců (N = 130). Celkový počet žáků
na sledovaných školách byl cca 90 tisíc žáků, z toho bylo shledáno problémovými 2,29 %
(0,47 % dívky, 1,82 % chlapci). Pokud za základ byl vzat počet problémových žáků (N = 2062),
pak 20,51 % tvořily dívky a 79,38 % chlapci. Autorka upozorňuje, že statistiky kriminality žen
jsou ve srovnání se zjištěným procentem problémových dívek výrazně nižší. „Lze však
předpokládat, že ne všechny výchovně problémové dívky se stanou delikventními, dítě s tzv.
predelikventními aktivitami, činy, se nemusí nutně stát v budoucnosti delikventním trestně
odpovědným jedincem. Přesto se však nabízí i další možnost hypotetické interpretace, tj. otázka,

34

zda se již na této úrovni (věkové) nebude projevovat známý nový obecný trend v ženské
kriminalitě – její obecný vzestup. Dlužno podotknout, že citovaný výzkum byl proveden v roce
1986.“80

Může jít o pachatelky trestných činů uvedených v písmenech a), b). Na tomto
místě je třeba připomenout, že psychologové, kteří se zabývají domácím násilím
upozorňuji na skutečnost, že z mnoha chlapců, jejichž otcové se dopouštěli
domácího násilí, jsou rovněž násilníci, naopak dívky, v jejichž dětství
k domácímu násilí docházelo, se významně častěji stávají samy v dospělosti
oběťmi domácího násilí.
d) Odsouzená pochází z afunkční rodiny. Zpravidla se v dětském věku vyskytují
poruchy chování. V anamnéze nacházíme ústavní výchovu. Matka patří k typu
matky málo citlivé, často má i vážnější psychické problémy. Trestná činnost
těchto odsouzených zahrnuje celou škálu trestné činnosti, zpravidla však
nepáchají činy zahrnované pod kriminalitu bílých límečků.
Uvedené dělení není vyčerpávající, jelikož nelze zachytit celou variabilitu tohoto
problému. Ta se pohybuje od úplné absence otce v orientační rodině odsouzené, přes
roli negativní až po velmi pozitivní zkušenosti s ním. Podobně tomu je s rolí matky.
Navíc odhlížíme v tento moment od toho, zda šlo o biologického otce odsouzené nebo
nikoliv, popř. se v jejím dětství objevilo několik partnerů její matky. Pokud by role
partnera byla pozitivní pak většinou si tito otcové berou dítě po dobu VTOS matky
k sobě. Podobně to je i s rodiči a sourozenci odsouzené matky. „Je pravděpodobné, že
události, které se stanou mezi početím až třetím rokem života, jsou prvními kroky
ve vývojové řadě vedoucí k poruchám chování v dětství, případně k adolescentní
delikvenci a zločinu v dospělosti.“81 Chceme však poukázat na to, že nelze práci
s odsouzenými matkami vidět jednostranně tak, jakoby všechny měly „stejnou
startovací čáru“. Podrobněji, i když z jiného pohledu se problematice věnujeme
v dalších částech práce.
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2.1 Sociální děloha
Mimo výše naznačené aspekty osobní a rodinné anamnézy jsou v životní historii
odsouzených žen důležité role matky a otce ve výchově, způsob a úroveň komunikace,
separační vývojové fáze, které vedou přes konflikty s rodiči k tzv. sociálnímu zrání –
osamostatnění, hledání vlastní cesty životem, uplatnění ve společnosti. Tento proces je
označován termínem sociální děloha.82 V podstatě jde o průběh socializace
v jednotlivých separačních fázích vývoje jedince uvnitř rodiny.
Prostředí rodiny výše citovaní autoři přirovnávají k biologické funkci dělohy a
jednotlivé separační fáze pak k trimestrům vývoje plodu. Sociální dělohu v tomto pojetí
vnímají jako prostředí rodiny ve všech jejích funkcích. Zatímco děloha v biologickém
pojetí znamená biologické zrození, sociální děloha znamená socializaci jedince
v nejširším slova smyslu, tedy vytvoření člověka jako svébytné bytosti, osobnosti, tak
jak ji chápe současná psychologie. Máme za to, že právě problém fungování sociální
dělohy stojí na začátku takového vývoje odsouzené ženy, který jí do vězení přivedl.
Za rozhodující považujeme první separační fázi (0–6 let). Tato fáze má svoji obdobu
v prvním trimestru vývoje plodu, ve kterém mohou vzniknout vážné vrozené vady
schopné ovlivnit celý život postiženého dítěte. V krajních případech může dojít ke smrti
dítěte (podobně jako v těhotenství ke spontánnímu potratu), popřípadě jej matka může
„ztratit“, protože ona k němu a dítě k ní nenajdou cestu. Podobně v první separační fázi
sociální dělohy se negativně projeví absence přilnutí matky k dítěti (ale i přivinutí dítěte
matkou).83
Stejně negativně se však projeví i rodinné dysfunkce, konflikty nebo psychické
problémy matky. Opomenout nelze stále se zvýrazňující problematiku matek
zneužívajících psychotropní látky.
Relativně zvláštní bývají případy ztráty matky nebo jejího dlouhodobého onemocnění.
V tomto ohledu je nutná přítomnost jedné stále stejné osoby, která si vytvoří nebo má
vytvořen k dítěti pevný citový vztah a poskytne mu zázemí a tím i pocit bezpečí a
jistoty. To se v pozdějším životě dítěte projeví v jeho sociální jistotě a zejména v tom,
že okolní svět nepociťuje jako nepřátelský, ohrožující. Dítě, které nemá osobu, ke které
82
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by se mohlo fixovat si podvědomě hledá náhradu – substituci. Tou mu může být
v případě absence matky otec, babička, teta, starší sourozenec, později pak např.
vychovatelka v MŠ, učitelka na ZŠ, sousedka atd. Důsledky poruch první separační fáze
mívají často velmi vážný až fatální vliv na další život dítěte, jelikož další vývoj
proběhne „jinak“ a tím dochází k změněnému průběhu další separační fáze. To bývá
způsobeno tím, že dítě nedostatečně vývojově pokročí jak v oblasti kognitivní, tak
emotivní, ne zcela adekvátně je zpracuje. Chronologický věk dítěte nelze zpomalit ani
zastavit, aby získalo dostatek prostoru pro zpracování všech prožitků, se kterými bylo
konfrontováno. Dochází tak k jejich retenci. Dítě si tento deficit odnáší do další
separační fáze, ve které jsou na ně kladeny vyšší nároky a požadavky. Problém nastává
zejména tehdy, kdy okolí tuto situaci dostatečně dobře nevyhodnotí a působí na dítě tak,
jako by předchozí separační fáze a jeho psychický i sociální vývoj byly normální.
Psychická odolnost v dalším vývojovém stupni je ovlivněna retencí nezpracovaných
prožitků. Ty se podílí na odlišném zpracování dalších vývojových etap dítěte. Okolím je
dítě hodnoceno jako jiné, zvláštní, „divně“ reagující buď jako tiché, zamlklé, bez
spontaneity, nebo naopak agresivní, hostilní apod. Rovněž může být jeho vývoj označen
jako opožděný nebo disharmonický. Ten je velmi často konstatován v anamnézách
kriminálních pachatelů.
My jsme jej pozorovali u většiny námi zkoumaných pachatelek násilné trestné činnosti.
Zvláště u pachatelek „vztahových“ vražd se vyskytovaly potíže s intimitou
v partnerských vztazích. Tyto ženy si neumí přesně vymezit „osobní prostor“, mají
problémy s distancí. To se projevuje zvláště tak, že mají tendenci se „obětovat“
partnerovi, na kterém jsou citově závislé a vzájemně se, i když z rozdílných motivů,
potřebují. On si dokazuje dominanci, ovládá a řídí ji, jakoby „vlastní“ a tím si naplňuje
svoje ego. Jiné ženy se naopak chovají agresivně a dominantně. Jejich cílem je
dosáhnout kontroly nad partnerem, nejčastěji formou manipulace. Na tuto skutečnost
jsme mimo jiné narazili i u několika žen, odsouzených za vraždy i za sériové vraždy.
Jako zajímavost uvádíme i to, jak se některé pachatelky vražd (a nedovolujeme si
hodnotit, zda vědomě či nevědomě) pokoušejí výše uvedené skutečnosti využít zřejmě
„k vylepšení“ své pozice před soudem. Žena, která spáchala s manželem jako
spolupachatelem majetkově motivovanou brutální vraždu, uvedla prvnímu soudnímu
znalci, že manžel byl měkký, jemný a podrobivý. Vždy se k ní choval hezky, miluje její
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dceru, je fantastický táta. Je to vlastně to nejlepší, co ji v životě potkalo. Druhému
soudnímu znalci naopak uvedla, že manžel byl zlý a sobecký, nutil ji k prostitučnímu
stylu života, fyzicky ji napadal. Ze strachu ho poslouchala, dcera se ho také bojí a má
z něj hrůzu. To jí dovedlo k rozhodnutí se rozvést. Život s ním označila tomuto znalci
jako „peklo na zemi“.
Druhá separační fáze (6–12 let) je přirovnávána k druhému trimestru v biologické
děloze, ve kterém dochází k vyrovnání se s těhotenstvím. Ranní nevolnosti těhotné ženy
pominuly, matka začíná pociťovat pohyby dítěte, plod přibývá na váze. Podobně tomu
je ve druhé separační fázi, kdy dítě za pomoci nejbližších osob učinilo velký pokrok
ve svém vývoji od jedince zcela odkázaného na péči druhých k relativní samostatnosti a
sebeobslužnosti. To umožňuje matce dítěte větší prostor pro vlastní realizaci, věnování
se svým zájmům, ale i rozvoji dalších zálib. Tím poskytuje větší prostor ke vzájemnému
sdílení a komunikaci dítěte s otcem. Pro ženu samotnou je tato separační fáze dítěte
prostorem k uchopení a osvojení si schopnosti hospodařit s volným časem, najít
uplatnění a seberealizaci i jinde než „pouze“ v péči o dítě. Tento prožitek ji později
pomůže lépe zvládnout odchod dětí z domova a uchrání ji před syndromem „prázdného
hnízda“.
Významným mezníkem bývá pro dítě vstup do školy, navazování vrstevnických vztahů,
život ve skupině, zažívání pocitů úspěšnosti a neúspěšnosti (školní úspěšnost), nutnost
podřizovat se autoritám a pravidlům, učení se povinnostem apod. Pozitivní socializace
se v této fázi odvíjí od toho, jak proběhla první separační fáze v nejútlejším věku.
Neméně důležitou roli v sociální děloze sehrává komunikace s dítětem. Matka
komunikuje s dítětem na úrovni, kterou Číňané nazývají jin (ženská komunikace),
ve které převládá laskavý, vřelý přístup. Je typická empatickým, citlivým vedením
rozhovoru, trpělivostí a vyčkáváním na první slůvka. Podporování dítěte k mluvení
se později významně podílí na jeho sebehodnocení. Otec zastupuje úroveň komunikace
jang (mužská komunikace), ve které převládá jasnot, stručnost, strohost, srozumitelnost.
Pro dítě je v tomto věku nesmírně důležité, aby zažilo a slyšelo komunikaci na obou
úrovních. Komunikace otce vyžaduje od dítěte určitou přizpůsobivost myšlení a
porozumění jiné úrovni komunikace. Jedná se o jakýsi předstupeň asertivity, který
si dítě vyzkouší v prostředí, kde se cítí bezpečně a zažívá pocit jistoty. V této vývojové
fázi se však dítě může naučit i sociální pasivitě. Rodiče, nejčastěji matka, za ně vše
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vyřizují. Nejsou ojedinělé případy, kdy matka nedopřeje dítěti dostatečný prostor
ke komunikaci s otcem. To mívá nejčastěji podobu „překládání a tlumočení“ reality
dítěti, např.: tatínek to tak nemyslel, však ho znáš… nebo napomíná otce (v horším
případě před dítětem) „nevidíš, že je to dítě unavené“, „musíš na něj tak „vyjet“, „co
pořád na něm vidíš…“.
Třetí separační fáze (12–18 let) je přirovnávána k třetímu trimestru v biologické
děloze, ve kterém dochází k přípravě na porod a k porodu samému. V této fázi sociální
dělohy se jedná o bouřlivý vývoj, stejně jako tomu je v biologické děloze, kde
se organismus matky připravuje na porod, zvyšuje se hladina hormonu oxytocin.
V sociální děloze dochází rovněž k hormonální „bouři.“ Pro dítě a tím nepřímo i pro
mnohé rodiče nastává obtížné období puberty a dospívání. Dítě se častěji začíná opět
obracet na matku. Smyslem je naučit se a pochopit principy komunikace s druhým
pohlavím. Očekává, že se mu dostane porozumění, podpory, stejně jako rodičce, která
se obrací se zvyšujícími se porodními bolestmi na zdravotnický personál a očekává
pomoc. Toto období v sociální děloze se neobejde bez konfliktů, které často znamenají
pro rodiče i dítě značnou zátěž, stejně jak tomu je při biologickém porodu. V polovině
tohoto období – kolem 15.–16. roku – vystupuje do popředí opět otec. Stejně jako
u biologického porodu má být oporou matce, v sociální děloze má být oporou dítěti při
opouštění „hnízda“. Má dítě provázet do vnějšího sociálního prostředí, ve kterém by
si mělo za jeho podpory vyzkoušet první kroky k samostatnosti. V tomto období je
z hlediska dcery důležitá role matky jako zdroje poznatků, zkušeností a laskavého
vedení v období stávání se „ ženou“. Matka by ji měla předat svoji „ ženskost, kuchyň a
šatník“, to vše v obrazném slova smyslu, ale i umění vytvoření „domova“ řečeno
filosofy „bytování“.
V anamnézách odsouzených žen jsme často pozorovali problémy zejména v první a
ve třetí separační fázi sociální dělohy. Velmi častým zjištěním je zvláště ta skutečnost,
že otec v rodině zcela absentuje nebo jeho role není právě pozitivní. V první separační
fázi tak (později odsouzená) žena žije v atmosféře obav a strachu, popřípadě
v ambivalentních obdobích lásky a odmítání. V mnoha případech může dojít k emoční
deprivaci, která významně poznamenává celý další život jedince. Odsouzené ženy tak
často nemají z dětství vzor harmonické jangové mužské komunikace. Dojde-li
k odklonu vývoje jedince v první separační fázi, pak lze očekávat, že následky
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se promítnou i do dalších separačních fází a sociální prognóza reintegrace po propuštění
z výkonu trestu je méně příznivá až nepříznivá.
Naproti tomu odsouzené ženy, které v první separační fázi „ neutrpěly“ žádné šrámy a
nezdary, dokáží lépe zvládnout třetí separační fázi i v méně příznivém rodinném
prostředí. Se zřetelem k jejich kvalitě osobnosti bývá sociální prognóza po propuštění
z výkonu trestu příznivější než u výše uvedeného příkladu. Mnohdy ale nedojde
k dokončení třetí separační fáze, k odloučení a osamostatnění v průběhu celého života
člověka. To pak mnohdy vede k různým druhům závislosti – od závislosti na partnerovi
či druhých lidech přes majetek až po drogy.
Kriminologové manželé Glueckovi shledali u antisociálně se chovající mládeže některé
typické osobnostní rysy, jako průbojnost, vzdorovitost, extroverzi, ambivalenci,
impulzivitu, narcismus, podezíravost, destruktivitu, sadismus, nedostatek zájmu
o druhé, pocity zneuznání, nedůvěru k autoritám, chudé osobní dovednosti, duševní
nestálost, hostilitu a zášť.84 Již letmým pohledem na tento výčet můžeme identifikovat
rysy, které mají podtext spíše biologický a které spíše sociální, daný převážně
dysfunkčním nebo afunkčním rodinným prostředím.
2.2 Role duševních poruch
Některé duševní poruchy a choroby se promítají nejen do obrazu spáchané trestné
činnosti. Mohou ovlivnit jak predelikventní, tak i delikventní kariéru člověka. To
se týká i jeho adaptace na podmínky vězení, život v něm i možností reintegrace
do společnosti. Duševní poruchy jsou studovány zejména v oblastech motivace,
kriminogeneze, charakteru a způsobu spáchání trestného činu, dále věrohodnosti
výpovědi a trestní odpovědnosti obžalovaného.
Pro potřeby této práce se zaměříme na poruchy s forezním a penitenciárním významem.
Této problematice se věnujeme v dalším textu.
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3 Penologie jako věda o trestu a trestání
Počátky vědeckého zkoumání problematiky trestu a trestání datuje většina autorů
do poloviny 18. století (1764) a spojují je s myšlenkami a dílem italského myslitele
Cesare Beccarii. Rozvoj mnoha věd ve druhé polovině 19. století, zejména
kriminologie, sociologie, psychologie, pedagogiky a medicíny (zejména psychiatrie)
nastolil otázku podílu těchto věd na práci s vězněnými osobami. Byl to právě jejich
rozvoj, který vedl k postupnému odklonu od primárně izolační a odplatné funkci trestu a
příklonu k funkci korektivní a výchovné.
Na tomto základě se v této době začala postupně konstituovat samostatná věda o trestu a
trestání – penologie.
Ani v současné době však nenalézáme jednotný přístup k jejímu chápání. Jen obtížně
odlišíme od penologie penitenciární psychologii, penitenciární pedagogiku a mnohé
další aspekty práce s vězněnými lidmi. Relativně nové problémy a otázky nastolilo
i širší uplatňování alternativních trestů.
Jistá skepse a rozčarování z účinností zejména trestu odnětí svobody spolu se stoupající
kriminalitou (včetně její brutality, závažnosti a organizovanosti), vysokým podílem
recidivistů na trestné činnosti a narůstajícími počty vězňů vedou k tomu, že stále větší
vliv získávají přístupy zahrnované pod retributivní a eliminační teorie chápání trestu.
O vyčerpávající definici poslání penologie se pokusila Černíková která chápe penologii
jako „nauku o trestu a trestání a jejich účincích. Zkoumá efektivnost všech druhů trestů,
ale obzvláště VTOS:
•

studuje vývoj penologických myšlenek, penologických koncepcí;

•

zkoumá sociálně psychologické procesy, jevy, vztahy a zákonitosti, které vznikají
v důsledku aplikování trestu;

•

zkoumá fyzickou a psychosociální realitu pachatele (jeho zdravotní stav,
nemoci, úrazy atd.), jeho sociální zázemí, věk, dosažené vzdělání;

•

zkoumá ověřuje a koncipuje přístupy výchovného zacházení s odsouzenými, aby
bylo dosaženo co nejefektivněji účelu trestu;

•

zkoumá systém institucí a jejích funkcí při realizaci zákonného postihu;
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•

zkoumá hledá i jiné sankce, které by účinně ovlivňovaly chování pachatelů
trestných činů: ochranná opatření, alternativní tresty.“ 85

Podobně slovenský autor A. Fábry rozděluje vědy dotýkající se vězeňství na penologii
a penitenciární vědu. Penologii označuje za „vědu o trestu“ a definuje ji jako
„komplexní vědní disciplínu, která zkoumá filosofické, etické, sociální, psychologické,
pedagogické, medicínské i technické souvislosti trestů a ochranných opatření, jejich
výkon a účinnost.“86
Penitenciární

vědu

chápe

jako

„součást

penologie,

která

z komplexního

interdisciplinárního hlediska zkoumá mimoprávní souvislosti trestu odnětí svobody,
jeho výkonu a účinnosti.“87
Mamojková a Novák uvádějí, že se penologie zabývá „vlivem výkonu trestu nebo
ochranného opatření na osobnostní vlastnosti pachatele z hlediska jeho nápravy a nebo
převýchovy v souvislosti se sociálním prostředím, kde se vykonávají. Její součástí je
i problematika zacházení s odsouzenými.“88
Uvedené definice sice plně postihují všechny aspekty a souvislosti uplatňování trestů,
avšak zjevně zde chybí psychologické, sociální a další skutečnosti, předcházející
kriminálnímu chování jako příčiny uplatnění sankce (potrestání). Právě tuto skutečnost
chápeme jako prostor pro aplikaci psychologických, sociálně psychologických,
speciálně pedagogických, medicínských, sociálních a dalších věd, bez jejichž poznatků
se penologie nemůže obejít.
Lze jistě právem namítnout, že tyto otázky řeší forenzní psychologie a kriminologie.
Tyto vědy však neřeší souvislosti trestné činnosti ve spojení s účinností trestu ve smyslu
odklonu od kriminální kariéry. Další námitkou je, že příčiny kriminálního chování,
kriminogeneze trestného činu i uplatňování trestu nejsou vymezeny pouze svými
psychologickými aspekty, ale i aspekty speciálně pedagogickými a dalšími, zvláště
z oblasti

sociálních

věd.

Pokud

bychom

přistoupili

na

často

jednostranně

psychologizující pojetí těchto souvislostí, nemohlo by docházet k tomu, že nejlepší
chování ve výkonu trestu mají často pachatelé závažné, zvláště násilné trestné činnosti a
multirecidivisté. Tento pozitivistický přístup vede k tomu, že hodnocení chování vězně
85
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je nahlíženo z pozic extrémního behaviorismu a je příčinou toho, že se do vězení často
vracejí vězni, kteří se v něm nejlépe chovají. „…behaviorální pojetí chování (sledující
záměrně prezentované podněty, které mají vyvolat žádoucí reakce) odhlíží od velmi
různorodých a velmi subtilních aspektů vnitřních proměnných (s různou individuální
významností a ještě různěji prožívaných) a od procesu vnitřních změn – penitencie
člověka, která má být základem trvalejší změny. Dostatečně se tak nevyhodnocuje vliv
dosavadní kriminální etapy vývoje vězněného….“89 Ve vězení se člověk stává objektem
vedení. Podle Foucaulta90 tak dochází k tomu, že vězení přijímá z rukou soudu
odsouzeného, avšak „nemá se zabývat trestným činem a dokonce ani jeho pachatelem,
ale trochu odlišným objektem definovaným proměnnými, které se alespoň na začátku
nebrali v úvahu, protože mají význam jen pro nápravnou technologii.“91 Podle téhož
autora tak vězení tvoří z pachatele delikventa, který se od pachatele liší tím, že „pro
jeho charakteristiku je důležitější jeho život než jeho čin.“92 To znamená, že delikvent je
se svým deliktem „spojen celým svazkem složitých vláken (instinkty, pudy, sklony,
charakter). Penitenciární technika se nezaměřuje na vztah původce a jeho činu, ale
na spřízněnost zločince a zločinu.“93 Foucault výše uvedené řádky vztahuje k pojetí
vězeňství v 19. století, avšak i tak je patrné, že problém vlivu věznění na člověka
si uvědomovali penologové již v této době. V různých historických etapách se pouze
akcentovaly jednotlivé přístupy a úhly pohledu na kriminalitu a její příčiny.
Černíková 94 uvádí následující dělení teorií o účelu trestání:
•

absolutní (taliační) teorie – trest je mstou za spáchaný zločin, je účelem sám
o sobě;

•

relativní teorie – účelem trestu je ochrana společnosti a v této teorii lze
„spatřovat zrod preventivních aktivit….trestá se, aby v budoucnosti nebylo
pácháno zlo“95;

•

smíšené (slučovací teorie) – vycházejí ze snahy sloučit „odplatné a účelové
funkce trestu“96.
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Podle Sochůrka97 tak vznikají základní okruhy problémů, ze kterých vyplývají
následující otázky:
•

je trest cílem sám o sobě nebo prostředkem k dosažení nápravy pachatele?

•

jaký je vztah mezi délkou trestu a závažností trestného činu?

•

jaký je vztah mezi délkou trestu a nebezpečností pachatele?

•

jaký je vztah mezi délkou trestu a dosažením nápravy pachatele?

•

jaký je vztah mezi morálkou společnosti a jejími zákony?

Adler et al.98 uvádějí následující teorie funkcí trestání:
Retributivní teorie (teorie odplaty)
Trest je zrcadlovým odrazem spáchaného trestného činu. Účel trestu je spatřován
v újmě pachateli, který se ze své svobodné vůle dopouští trestného jednání a musí si být
vědom případných následků. Potrestání je nedílnou součástí trestného chování.
Teorie odstrašení
Jejím základem je snaha odradit pachatele (i potencionální – tzv. negativní generální
prevence) a potažmo celou veřejnost (tzv. pozitivní generální prevence) od páchání
trestných činů. Může to být jak samotná újma způsobená trestem, která jej od dalšího
kriminálního chování odrazuje, tak pohrůžka touto újmou pro celou populaci. Vliv
trestu na člověka je však vysoce individuální záležitostí. Svá omezení mají přístupy
spoléhající na tvrdost a délku trestu stejně jako přístupy opačné – tresty nepřiměřeně
mírné a krátké.
Nápravná (rehabilitační) teorie
Cílem trestu, jeho délky a diferencovaného přístupu je poskytnout odsouzenému
dostatečný čas a formy zacházení (dnes i léčebného) k jeho následnému odklonu
od kriminální kariéry. Někdy se též hovoří o korektivním významu trestu. Rehabilitační
přístupy jsou náročné především na odbornost personálu, ale i na kvalitní diagnostiku
zařazovaných vězňů. Stávající praxe zařazování soudy do typů věznic či uložení
alternativních trestů bez potřebné diagnostiky se do budoucna jeví jako velmi
problematická. Soudy mají většinou k dispozici pouze diagnostiku osobnosti vězně
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v souvislosti se spáchaným trestným činem. To však často ne zcela dostačuje pro
zvolení adekvátních výchovných, rehabilitačních i léčebných prvků zacházení
s vězněm. Tuto problematiku zmíníme dále v textu v souvislosti s vnitřní diferenciací
vězňů a hodnotícími přístupy k tomu, jak trest plní svůj „převýchovný účel“.
Eliminační (vylučovací) teorie
Za cíl potrestání považuje kratší, delší či trvalou izolaci pachatele od společnosti, která
mu účinně brání páchat trestnou činnost. Extrémními přístupy v tomto pojetí jsou trest
smrti, trest doživotí a v minulosti trest vyhnanství. Dlouhodobé tresty odnětí svobody,
které jsou z hlediska ochrany společnosti dnes prakticky jedinou účinnou ochranou před
pachateli trestných činů, jsou velmi nákladné, protože nutně způsobují trvalý nárůst
vězněných osob (pokud nebudeme spoléhat na to, že bude klesat počet
„prvopachatelů“). Již v současné době se v českém vězeňství projevuje strmý nárůst
počtu vězněných osob, způsobený nejen prodlouženými délkami trestu, ale v podstatě
paušálním ukládáním alternativních trestů „prvopachatelům“, kteří v poměrně vysokém
procentu pokračují v páchání trestné činnosti a dříve či později se dostanou do vězení.
Protože za tuto dobu způsobili často i vysoké škody, jsou ukládané tresty delší.
Rozebírat příčiny tohoto mírně řečeno naivního přístupu se vymyká poslání této práce.
Restituční (kompenzační) teorie
Základem přístupů ovlivňovaných touto koncepcí je viktimologické chápání pojetí
trestu od trestů alternativních až po odškodnění primárních i sekundárních obětí. Jako
negativum se může jevit především forma tohoto odškodnění, která je v současném
chápání světa jako jednoho velkého tržiště závislá na solventnosti pachatele a již
dopředu diskvalifikuje ty, kteří mají příjmy nižší. Rovněž finančně kompenzovat
zavinění smrti blízkého člověka jeho pozůstalým je morálně problematické a finanční
náhrada může jen těžko nahradit silnou negativní emoci jeho ztráty. I když je smrt
součástí života, je úmrtí blízkého člověka většinou prožíváno jako událost vymykající
se běžné lidské zkušenosti.
Smíšené teorie
Mnoho států uplatňuje ve své trestní politice smíšené prvky výše zmíněných teorií
ve více či méně vhodné kombinaci jejich vybraných prvků.
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Z uvedeného vyplývá současné pojetí účelu trestu jako prostředku, který slouží
k ochraně společnosti před zločinem a funkcí trestu, kterou shodně s Černíkovou99
dělíme na funkci odplatnou, regulativní, represivní a preventivní.
3.1 Vztah penologie k ostatním vědám
V. Černíková podotýká, že se penologie postupně rozšiřuje o problematiku
penitenciární, (kterou chápe ve smyslu obratu k lepšímu, pokání, nápravě) a
penitenciární proces, „tj. proces polepšení, nápravy, pozitivní změny chování“100 Vědy
participující na tomto rozšíření pak zmíněná autorka nazývá penitenciární disciplíny.
Proto se mění i vztah penologie k některým sociálním vědám a zvláště jejich význam
pro ni.
Pedagogika
Vedle pedagogických pojmů a definic, které penologie běžně užívá je to výchovný
význam odměny a trestu, ale i formy a pedagogické postupy výchovy a vzdělávání
vězněných. V této souvislosti jde u většiny odsouzených i o problematiku, kterou
se zabývá andragogika.
Penitenciární pedagogika, která se zabývá „zvláštnostmi penitenciárního výchovného
působení a vztahující se na všechny kategorie odsouzených ve výkonu trestu.“101
Penitenciární pedagogika řeší především problém spojení penálního a pedagogického
prvku při zacházení s vězni. Citovaná autorka doplňuje, že „výkon trestu odnětí
svobody je prostředkem trestní represe, která souvisí s určitou újmou. Zároveň však
zákon ukládá odsouzeného vychovávat….“102
Speciální pedagogika
Podle Sochůrka103 je „vztah speciální pedagogiky a penologie vymezen zvláště tím, že
mnohé problémy, které zkoumá penologie, se dotýkají zejména etopedie. V rámci ní
se postupně konstituovala penitenciární pedagogika, kterou chápeme jako specifickou
součást etopedie.“
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Své místo v penologii mají však i další speciálně pedagogické disciplíny, např.
psychopedie v případech zacházení s vězni s mentálním postižením. Ve výkonu trestu
se však nacházejí i se smyslovými i tělesnými postiženími.
Psychologie
Mnozí autoři poukazují na vysokou psychickou zátěž, která je s uvězněním spjata.
Významné souvislosti s penologií konstatujeme i u sociální psychologie, forenzní
psychologie, psychopatologie, patopsychologie a dalších základních i aplikovaných
psychologických disciplín.
Penitenciární psychologie se podle Černíkové zabývá psychickými problémy procesu
penitenciárního zacházení a zkoumá psychologické aspekty penitenciárního procesu.
Zabývá se též osobností odsouzeného z hlediska „jeho individuálních zvláštností,
vývoje osobnosti, delikventního chování a prognózy dalšího sociálního chování.“104
Nemalou měrou ale přispívá i k psychologické péči jak o vězně, tak o personál.
Penitenciární psychiatrie
Penitenciární psychiatrie je „speciální obor psychiatrie, zaměřující se na diagnostikování a poskytování individualizované léčebně-terapeutické péče odsouzených
s odchylkami od psychické normy.“105 Nejčastěji se jedná o vážnější případy neuróz,
poruchy osobnosti a parafilie. V praxi však do naprosté většiny věznic docházejí tzv.
účastkoví psychiatři, pracující pro věznici na úvazek, který nepřevyšuje obvykle 2–4
hodiny týdně. Jiné je to pouze u specializovaných oddělení, ale i v těch často stojí
psychiatrická péče na externistech.
Sociologie
Poznatky ze sociologie se uplatňují především v oblasti zkoumání sociální struktury
věznice, skupinových vztahů mezi personálem, personálem a vězni a vězni navzájem.
Penitenciární sociologie je specializovaný obor sociologie, který zkoumá dynamiku a
vývoj sociálních vztahů ve věznici, jejich poruchy, strukturu a slabiny fungování
věznice, spokojenost personálu, napětí mezi vězni. Zabývá se rovněž prevencí
hromadných vystoupení vězňů, zkoumá jejich příčiny.
Sociální práce
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Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám
či komunitám, která si klade za cíl zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního
fungování. Podobně jako psychologie se tedy při aplikaci sociální práce do penologické
oblasti soustřeďujeme na sociální minulost, aktuální a konkrétní sociální práci
s jedincem během věznění i přípravou a pomocí k zapojení do společnosti po propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody.
Všechny výše uvedené disciplíny se musejí ve vzájemné spolupráci zabývat nejen
penitenciární realitou, avšak i budoucností vězněného po propuštění včetně posuzování
rizik i příčin případného dalšího selhání.
Právo
Právo dává penologii základní rámec, jelikož stanovuje normativní a nepřekročitelná
pravidla při zacházení s vězněnými. Vytváří vnější diferenciaci odsouzených (délka
trestu, zařazení do typu věznice atd.) i další instituty spojené s vězněním – např.
podmínky zařazení na vnější pracoviště, přerušení výkonu trestu, podmíněné
propuštění, přeřazení do mírnějšího typu věznice atd.

3.2 Alternativní tresty
Nový trestní zákoník na rozdíl od minulého (výzkum publikovaný v této práci byl
prováděn ještě za platnosti bývalého Trestního zákona č. 140/61 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) rozděluje sankce na ty, které jsou spojené s trestem odnětí svobody
a které s ním spojeny nejsou.
Trestní zákoník 40/2009 Sb. nezná pojem alternativní tresty. Současný trend v přístupu
k trestání je ve znamení 3D – dekriminalizace, depenalizace, diverze. Hledají
se alternativní způsoby v trestním řízení, které umožňují mimosoudní projednávání
případu mezi pachatelem a obětí.
Druhy alternativních sankcí
Druhy trestních sankcí, které nejsou spojeny s odnětím svobody, a obecné zásady pro
jejich ukládání upravuje pátá hlava trestního zákoníku č. 40/2009. Trestní sankce lze
ukládat jen na základě trestního zákona (§ 36 odst. 1), který stanoví, že: „je nutné je
ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům
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pachatele. Tam, kdy stačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být
uložena trestní sankce pro pachatele citelnější.“
Druhy trestů jsou uvedeny v § 52. Jsou to: odnětí svobody, domácí vězení, obecně
prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a
jiné společenské akce, ztráta čestných titulů nebo vyznamenání, ztráta vojenských
hodností, vyhoštění.
Významné rozdíly v pojetí trestu najdeme při podrobnějším pohledu na „starý“ trestní
zákon (140/1961 Sb.) a „nový“ trestní zákoník 40/2009 Sb.
Zatímco zákon 140/61 Sb. v § 23 uváděl jako účel trestu „chránit společnost před
pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a
vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život a tím působit výchovně i na ostatní členy
společnosti“, nový trestní zákoník 40/2009 stanoví tyto zásady pouze obecně.
Z uvedeného vyplývá, že „starý“ trestní zákon sledoval účel trestu, zatímco „nový“
sleduje nápravu jedince, ochranu společnosti a aby odsouzený po ukončení trestu vedl
řádný život.
Proto se v § 39 odst. 1 při stanovení druhu a výměře trestu konstatuje, že „…přihlédne
se k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým
a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života…“
Zákon dále rozlišuje postup vůči různým skupinám pachatelů.

3.3 Ukládání trestů pachatelům se zmenšenou příčetností.
Při ukládání trestů pachateli se zmenšenou příčetností (§ 40 odst. 2) může – má-li soud
za to, že by vzhledem ke zdravotnímu stavu pachatele bylo možno za současného
uložení ochranného léčení (§ 99) dosáhnout možnosti jeho nápravy i trestem kratšího
trvání – snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby. I zde neuvádí nový
trestní zákoník účel trestu.
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3.4 Tresty nespojené s odnětím svobody
Podobně je tomu i v případech, kdy je uložen trest nespojený s odnětím svobody. To
zákon stanoví nepřímo – prostřednictvím povinností probačního úředníka, který podle
§ 51 při realizaci probačního plánu pro pachatele dohlíží, aby tento vedl řádný život.
Domácí vězení
Jde o zcela nový trest, který se v minulém, (starém) zákoně vůbec neobjevoval. Při
ukládání trestu domácího vězení, který se rovněž považuje za trest nespojený s odnětím
svobody § 60 odst. 4 uvádí, že soud může uložit pachateli na dobu tohoto trestu
přiměřená opatření nebo přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život.
•

při výkonu trestu obecně prospěšných prací § 65 odst. 2 uvádí, pokud pachatel
v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací
nevede řádný život nebo se výkonu tohoto trestu vyhýbá soud uloží náhradní
trest, což v praxi znamená přeměnu tohoto trestu na trest odnětí svobody nebo
prodloužení doby trestu obecně prospěšných prací nebo dohled probačního
úředníka.

Trestní zákoník dále v § 98 stanoví druhy ochranných opatření. Jsou to:
•

ochranné léčení

•

zabezpečovací detence

•

zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty

•

ochranná výchova.

Ochranné opatření může být uloženo samostatně nebo vedle trestu jen jestliže by jeho
samostatné uložení nebylo dostatečné z hlediska působení na osobu, které je ukládáno, a
ochrany společnosti.
Z uvedeného vyplývá, že i když z hlediska práva není pojem alternativní trest
v zákoníku vyjádřen „expresis verbis“, z hlediska penologického má zákoník zjevně na
mysli alternativní pojetí trestních sankcí.

3.5 Ústav pro výkon zabezpečovací detence
Zvláštním typem zařízení se vztahem k penologii je ústav zabezpečovací detence.
Výkonem zabezpečovací detence se sleduje ochrana společnosti a terapeutické a
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výchovné působení na osoby ve výkonu zabezpečovací detence prostředky stanovenými
zákonem o výkonu zabezpečovací detenci číslo 129/2008 Sb. Zabezpečovací detence
se vykonává

v ústavu

se

zvláštní

ostrahou

a

s léčebnými,

psychologickými,

vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy. Do výkonu
zabezpečovací detence se osoby umisťují na základě rozhodnutí soudu. Výkon
zabezpečovací detence je vedle ochranného léčení, zabrání věci nebo jiné majetkové
hodnoty a ochranné výchovy jedním z druhů ochranných opatření uvedených v (§ 98)
v trestním zákoníku č. 40/2009. Ten může zabezpečovací detenci uložit jako samostatný
trest při upuštění od potrestání nebo vedle trestu odnětí svobody. Pachatel trpí
psychickou poruchou ve smyslu ve smyslu § 123 tr. z. 40/2009, kdy se soudem
stanovení znalci zabývají otázkami, zda mohl pachatel ovládat své jednání (§ 26 tr. z.
40/2009) a zda mohl rozpoznat protiprávnost svého jednání, případně zjistili, že
pachatel v době páchání trestné činnosti měl významně snížené schopnosti rozpoznávat
jeho protiprávní jednání (§ 27 tr. z. 40/2009). Rozhodne-li soud o uložení několika
ochranných opatření, sdělí posloupnost realizace jednotlivých ochranných opatření.
Zabezpečovací detenci nelze uložit vedle ochranného léčení. Specialisté, kteří pracují
v zabezpečovací detenci využívají všech dostupných poznatků a podporují takové
postoje chovanců, které, pokud je to možné s ohledem k jejich zdravotnímu stavu,
v něm vzbudí rozhodnutí podrobit se ochrannému léčení. Dozor nad chovanci
vykonávají zaměstnanci vězeňské služby.
Chovanec má právo během pobytu v ústavu přijímat návštěvy nejméně 2x týdně vždy
po dobu nejméně dvou hodin. (Návštěvy obhájce, opatrovníka, duchovních a úředních
osob nepodléhají omezení.)
Návštěvy se uskuteční zpravidla pod dohledem zaměstnance vězeňské služby, případně
za přítomnosti odborného zaměstnance. Do výkonu zabezpečovací detence mohou být
umístěni muži i ženy starší 15 let.
Za mladistvými docházejí do ústavu pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí,
kteří s nimi mohou hovořit bez přítomnosti třetí osoby. Tyto návštěvy se nezapočítávají
do doby řádných návštěv, které mohou chovanci využít k návštěvě s rodinnými
příslušníky nebo osobami, které na ně nebudou mít negativní vliv. Mladistvému
chovanci, který neukončil úspěšně základní školní vzdělání, se vždy umožní, aby získal
základní vzdělání v kurzu pro získání základního vzdělání. Ředitel ústavu rozhodne
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na základě písemného vyjádření lékaře, psychologa o zařazení mladistvého chovance
do příslušného vzdělávacího programu. Chovanci, u něhož jsou pro to předpoklady a
dovoluje to jeho zdravotní stav, se umožní, aby získal základní vzdělání, případně
i střední vzdělání v příslušném vzdělávacím programu, anebo se zúčastnil dalších forem
vzdělávání, které mu umožní získat nebo zvyšovat svoji kvalifikaci. Zákon
o zabezpečovací detenci v § 41 stanoví, že po dobu zabezpečovací detence ústav vytváří
předpoklady pro plynulý přechod chovance do samostatného způsobu života
po propuštění z výkonu zabezpečovací detence nebo po převedení do ochranného
léčení.
Důvody zavádění a rozšiřování nabídky trestů nespojených s trestem odnětí
svobody
Tento přístup odráží celý vývoj trestní politiky, „který v sobě zahrnuje složitý vývoj
vztahů mezi systémem soudnictví a jinými sociálními systémy, především těmi, jež
se zabývají veřejnou sociální péčí, nápravou těchto jedinců a jejich sociální
reintegrací.“106 Mezi pozitiva trestů nespojených s výkonem odnětí svobody patří mimo
jiné i to, že dojde k eliminaci nebo oddálení zkušenosti s pobytem ve vězeňském
prostředí, nedochází k zpřetrhání rodinných vazeb, narušení péče o děti. Netík uvádí, že
„trest odnětí svobody ve své tradiční podobě je fakticky trestem odnětí svobodného
pohybu a příležitostí k uspokojování řady i primárních, tj. biologických potřeb….
Úspěšné „přežití“ tradičního výkonu trestu odnětí svobody vyžaduje adaptaci na život
vězeňské subkultury. Adaptace v tomto smyslu znamená přijetí subkulturních norem a
pravidel, značně odlišných od obecně platných, dále osvojení si nových, z hlediska
„přežití“ výhodnějších vzorců chování a postupné vyhasínání adaptivního chování
potřebného k životu mimo vězení.“107 Právě alternativní tresty mají snižovat tyto
negativní dopady.
Při uplatňování alternativních trestů je však třeba postupovat uvážlivě a komplexně.
Tyto jsou často ukládány pachatelům, u kterých je zřejmé, že svůj účel plnit nebudou.
Např. dosud chybí forma alternativního trestu uplatňovaná v některých zemích EU
(např. Rakousko) treatment or punishment (léčba nebo trest), kde je odsouzenému dáno
na výběr, zda půjde raději do vězení nebo se bude léčit či docházet do terapeutické
komunity nebo na terapeutické programy. To je velmi často uplatňováno u těch, kde je
106
107
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trestná činnost spojená s drogami. Dle našich zkušeností a poznatků ze zemí, kde je
tento systém uplatňován, však ani tento program neplní očekávání a procento
„selhávajících“ odsouzených je relativně vysoké.
Proto se jako žádoucí jeví zavést praxi důsledného odborného posouzení způsobilosti
vězně alternativní sankci (zejména obecně prospěšných prací) úspěšně vykonat, dále žít
řádným životem a neporušovat sociální normy. Odborné posouzení by měli
ve vzájemné spolupráci provést pedagog (popř. příslušný speciální pedagog), psycholog
a někdy i lékař, zejména psychiatr.
V případě zdárné realizace trestu obecně prospěšných prací se na jedince hledí jakoby
nebyl trestán. Nepřichází o možnost pracovního uplatnění na trhu práce. V průběhu
výzkumného šetření ve věznicích Světlá nad Sázavou a Opava jsme se setkávali spíše
s opačným jevem. U odsouzených žen s krátkodobými tresty odnětí svobody měly tyto
ženy před nástupem do výkonu trestu uloženo několik alternativních trestů. Nikoliv
ojediněle se jednalo o pět, šest i více alternativních sankcí. Do výkonu trestu se dostaly
proto, že spáchaly závažnější trestný čin, za který jim byl uložen nepodmíněný trest
nebo proto, že alternativní tresty nevykonaly a soudem jim byly přeměněny na výkon
trestu odnětí svobody. Je tedy zřejmé, že odsouzené ženy se opakovaně po několik let
dopouštěly páchání trestné činnosti a měly problém s dodržováním sociálních norem. Je
otázkou, zda za opakovaným sociálním selháváním jsou problémy spojené s osobností
odsouzené (v psychologickém slova smyslu) nebo to, že současný sociální systém a
sociální péče dostatečně nereflektují na požadavky sociálně potřebných skupin
obyvatelstva.
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4 Trest odnětí svobody
„Trestem odnětí svobody se rozumí, nestanoví-li trestní zákon jinak, nepodmíněný trest
odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení
k trestu odnětí svobody s dohledem. Zvláštním typem trestu odnětí svobody je výjimečný
trest“. (§ 52, odst. 2, 3 tr. z. a 54 tr. z.).
Věznění člověka přináší určité problémy a možnost vzniku rizik.
•

společenská nebezpečnost. Toto riziko popsal již C. Beccaria. Jde zejména
o charakter trestného činu, způsob jeho provedení, např. brutalitu. Zvláštní
skupinu tvoří trestné činy jejichž motivace je nejasná a nesrozumitelná, a proto
vyvolávají ve společnosti děs. Jsou to např. teroristické útoky, tzv. „šílení
střelci“ apod. Opomenout nelze ani nebezpečí recidivy trestné činnosti, zejména
násilných a mravnostních deliktů, které mají pro veřejnost specifický emotivní
náboj.

•

nebezpečnost vězně je termín, který v podstatě znamená bezpečnostní rizika
ze strany vězně. Většinou sem patří vězni s výraznými psychickými poruchami,
psychickými problémy, se sklony k násilí a agresivitě. Mohou se zde však
objevit i lidé bez zjevné psychopatologie. Do této kategorie jsou zařazováni
někteří vězni „z moci úřední“, např. ti, kteří v minulosti napadli příslušníka
vězeňské služby, uprchli z výkonu trestu odnětí svobody apod. Na druhé straně
často zjišťujeme podceňování aktuálního psychického stavu vězně.

•

rizika spojená se zacházením ve vězení. Patří sem jak běžné činnosti s vězni –
jejich předvádění, prohlídky, vycházky atd., ale i provádění aktivit, výchovného
a terapeutického zacházení. I když jde o velmi sporadické případy, může při
jejich realizaci dojít k agresi vůči zaměstnanci, jeho vzetí jako rukojmí apod.

Podceňování těchto rizik je častým nedostatkem penitenciárního zacházení s vězni.
Prolínání a souběžné uplatňování bezpečnostních a výchovných kritérií přináší
neslučitelná kriteria. Jsou to např.:
•

věznění jako součást bezpečnostní politiky v rámci represivního systému
společnosti a součást její ochrany před zločinem ;

•

výchovné působení na vězně;

54

•

preventivní působení na vězně včetně zlepšení jejich zdravotního stavu –
cílem je odstranění nežádoucích návyků z civilního života (alkohol, drogy
apod.);

•

minimalizace negativních dopadů věznění na vězněného.

Bezpečnostní opatření vyvolávají napětí ve věznici, které se u žen sice neprojevuje tak
masivními agresemi jako u mužů, ale znamená např. zvýšený počet verbálních agresí,
neshod atd. „Nikdy jsem u nich neviděl tak zlé oči a nenávistné pohledy jako v roce
2002, i když u nás žádná masivní vzpoura nebyla“. (Pracovník jedné z ženských věznic
v ČR při rozhovoru s autorkou práce).“108
Z obecného penologického pohledu má uplatnění trestu funkci informační (upozorňuje
na nepřijatelnost či nesprávnost chování), motivační (vyhýbat se tomuto chování anebo
je zlepšit), vztahovou (vyjádření negativního postoje nebo vztahu k tomuto chování) a
preventivní.
Hlavním posláním trestu z pohledu trestních předpisů a trestní politiky státu je ochrana
společnosti.
Netík109 uvádí tři mechanismy:
1. Pouhá izolace pachatele. Pobyt na svobodě těchto pachatelů je nebezpečný,
pravděpodobnost jejich nápravy nepravděpodobná.
2. Odstrašení. Bývá považována za diskutabilní a má se za to, že spíše působí
na ty jedince, kteří se kriminálního chování nedopouštějí. (Otázkou samozřejmě je,
zda by se někteří tohoto chování při absenci pohrůžkou trestu nedopouštěli. Pozn. K. S.)

3. Regulace chování. Opustit nežádoucí způsoby chování, vazby na sociálně
patologické skupin, změnit hodnotovou orientaci apod.

4.1 Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody
Je stanovena v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., § 456, v zákoně č. 169/1999 Sb.,
o výkonu trestu odnětí svobody (dále ZVTOS) a Vyhláškou ministra spravedlnosti
č. 345/1999 Sb., kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody (dále ŘVTOS).
Podle zákona č. 218/2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví
108

V roce 2002 jako reakce na některé změny v zákonu o VTOS zachvátily některé věznice v ČR
hromadné nekázně a vzpoury.
109
Netík, 1991, s. 26
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ve věcech mládeže se u mladistvých se užívá termín trestní opatření odnětí svobody –
§ 24, odst. 1, písm. i) citovaného zákona.
Ustanovení těchto norem jsou na podmínky vězeňství dále rozpracována v nařízeních
generálního ředitele Vězeňské služby ČR a metodických pokynech. Ředitel každé
věznice vydává Vnitřní řád, který tyto normy aplikuje na konkrétní podmínky dané
věznice.
Výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody se v ČR realizuje v souladu s Listinou
základních práv a svobod i doporučeními Rady Evropy v oblastech zacházení
s vězněnými osobami a dodržování lidských práv.
Rozdělení a typy věznic
Věznice se člení podle několika kritérií:
•

podle fází trestního řízení:
-

vazební věznice – zde jsou umístěni obvinění a obžalovaní do doby vynesení
pravomocného rozsudku

•

věznice – zde se vykonává trest odnětí svobody

podle věku odsouzených:
-

věznice pro mladistvé (dle platného zákona od 15 do 18 let věku. Výjimečně zde
mohou být umístěny i osoby starší 18ti let, zpravidla ti, kterým končí trest
o několik týdnů nebo měsíců po 18. narozeninách

•

věznice pro dospělé

podle pohlaví:
- věznice pro muže
- věznice pro ženy

•

podle způsobu vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti
a) věznice s dohledem,
b) věznice s dozorem,
c) věznice s ostrahou,
d) věznice se zvýšenou ostrahou.

Rozdíly mezi jednotlivými typy věznic jsou zejména:
-

ve stavebně-technickém zabezpečením (ploty, zdi, drátěné zábrany atd.)
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-

způsob ubytování vězňů

-

uzamykání cel, ubytoven atd.

-

způsob dozoru nad pohybem vězňů (pohyb po věznici za doprovodu
zaměstnance nebo příslušníka, popř. pohyb bez jejich doprovodu)

-

způsob střežení a pohybu při výkonu práce (uvnitř věznice, vně věznice
za dozoru nebo bez) atd.

-

relativně zvláštní postavení z tohoto hlediska má většina vazebních věznic. Jde
zpravidla o uzavřené objekty, které jsou často součástí nebo spojené s budovami
soudů, postavené v centrech měst. Rovněž architektura těchto vazebních věznic
je z moderních penologických hledisek často problematická.

4.2 Typy věznic
Jsou stanoveny v § 8 z. č. 169/1999 Sb. a §§ 51–54 ŘVTOS (vyhl. MS 345/1999 Sb.).
Věznice typu A – s dohledem (§ 56, odst. 2., písm. a trestního zákoníku). V tomto typu
věznice vykonávají trest odnětí svobody odsouzení, kterým byl uložen trest za přečin
spáchaný z nedbalosti a kteří dosud nebyli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin.
V prostorách věznice se pohybují sami bez doprovodu zaměstnance. Za prací nebo
za účelem návštěvy sportovních, kulturních a dalších akcí vycházejí mimo věznici.
Návštěvy se uskutečňují zpravidla bez dozoru zaměstnance VS a jednou za dva týdny
může ředitel věznice odsouzenému povolit dočasně opustit věznici až na 24 hodin.110
Věznice typu B – s dozorem (§ 56, odst. 2, písm. b. trestního zákoníku) Zde
vykonávají trest odsouzení, kteří byli odsouzeni za přečin spáchaný z nedbalosti a
v minulosti již byli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin. Dále odsouzení, kterým
byl uložen za úmyslný trestný čin trest ve výměře nepřevyšující 3 roky, a kteří jsou
ve vězení pro úmyslný trestný čin poprvé.
Odsouzení se v prostorách věznice pohybují organizovaně zpravidla pod dozorem
zaměstnance VS. V rámci plnění pracovních úkolů se někteří odsouzení pohybují
po věznici bez dozoru. Vybraní odsouzení pracují i na vnějších pracovištích, kde je nad
nimi ze strany Vězeňské služby prováděna pouze namátková kontrola. V mimopracovní
110

§ 51 ŘVTOS – Vyhl. MS 345/1999 ve znění 378/2004
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době mohou vybraní odsouzení navštívit za doprovodu zaměstnance VS kulturní a další
podobné akce. Návštěvy se konají zpravidla bez dohledu zaměstnance VS, jednou
za měsíc může ředitel povolit odsouzenému opustit věznici až na 24 hodin.
Věznice typu C – s ostrahou. (§ 56, odst. 2, písm. c. trestního zákoníku). Do tohoto
typu věznice jsou převážně zařazováni odsouzení, kterým byl trest uložen za úmyslný
trestný čin a nejsou zároveň splněny podmínky pro umístění do věznice s dozorem nebo
se zvýšenou ostrahou.
V prostorách věznice se odsouzení smějí pohybovat jen organizovaně pod dohledem
zaměstnance VS. Pohyb po věznici bez dozoru zaměstnance může být povolen jen
výjimečně

v rámci

plnění

pracovních

úkolů.

Odsouzení

pracují

zpravidla

na pracovištích přímo ve věznici nebo na vnějších střežených pracovištích. Návštěvy
kulturních, sportovních a dalších akcí vně věznice se organizují vždy za dohledu
zaměstnance vězeňské služby pouze pro odsouzené umístěné ve výstupním oddělení.
Návštěvy se uskutečňují zpravidla pod dohledem zaměstnance VS. Ředitel může povolit
jednou za dva měsíce opustit odsouzenému věznici až na 24 hodin.
Věznice typu D – se zvýšenou ostrahou. (§ 56, odst. 2, písm. d trestního zákoníku)
Do tohoto typu věznice zařadí soud odsouzeného, kterému „byl uložen výjimečný trest
(§ 54 tr. z.), kterému byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný
ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108 tr. z.), kterému byl za zvlášť
závažný zločin (§ 14, odst. 3 tr. z.) uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osmi
let nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchl
z výkonu vazby nebo trestu.“ (trestní zákoník, § 56).
Za podmínek uvedených v § 56, odst. 3 tr. z. může soud rozhodnout, že umístí vězně
i do jiného typu věznice, než je výše uvedeno. Odsouzený na doživotí se však vždy
umístí do věznice typu D se zvýšenou ostrahou.
Po věznici se odsouzení pohybují výhradně pod dozorem příslušníka VS. Jsou
uzamykáni v celách, pracují pouze na střežených pracovištích uvnitř věznice nebo
přímo v celách. Odsouzeným se nepovoluje volný pohyb po věznici, a to ani při plnění
pracovních úkolů. Návštěvy se uskutečňují zpravidla pod dohledem příslušníka VS.
Ve vybraných věznicích jsou zřízena specializovaná oddělení pro zacházení s některými
specifickými skupinami vězňů. Jsou to např. matky s dětmi, doživotní tresty, cizinci,
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vězni s vážnými zdravotními problémy, vězni trvale pracovně nezařaditelní, vězni –
senioři atd. Při umístění vězně do konkrétní věznice se rovněž přihlíží k jeho
zdravotnímu stavu, např. pokud má lékařem předepsanou dietu (diabetes mellitus atd.)
i vzdálenosti do místa bydliště, zvláště pokud udržuje kvalitní kontakt s rodinou.
Rozdíly v zacházení s vězni v jednotlivých typech věznic a věznici pro mladistvé lze
přehledně vyjádřit takto:111
výkon
trestu
ve věznici
typu
s dohledem
„A”
s dozorem
„B”
s ostrahou
„C”
se zvýšenou
ostrahou
„D”
pro
mladistvé

pohyb
odsouzených
ve věznici volně,
ložnice se
nezamykají
ve věznici volně,
v noci
se ubytovny
zamykají
pod dozorem i
ve věznici,
ubytovny
zamčeny
stále pod
dohledem
zamykají se cely

práce

volný čas

práce mimo
věznici

bez dohledu
VS

nepřímý
dohled VS

lze povolit i
akce mimo
věznici

pracoviště
uvnitř nebo
střežená
vnější

v prostorách
věznice

práce uvnitř
věznice

ve věznici
pod
dohledem

zvláštní režim podle vnitřní diferenciace

návštěvy

balíčky

i mimo věznici
maximálně
3 hodiny během
1 kalendářního
měsíce

2x ročně zpravidla
při příležitosti
narozenin a
vánočních svátků

povinné
vzdělávání

5 hod. za měsíc
z výchovných
důvodů i častější
4x za rok

Vězeňská služba rovněž disponuje dvěma vězeňskými nemocnicemi (v Praze a Brně).
Vedle vnější diferenciace, o které rozhoduje soud, se odsouzení v konkrétní věznici
umisťují dle pravidel tzv. vnitřní diferenciace. Některá ustanovení jsou přímo v zákoně,
některá jsou stanovena vnitřními předpisy vězeňské služby.
§ 7 zák. č. 169/1999 Sb. uvádí, že:
„odděleně se umisťují odsouzení muži od odsouzených žen a dále zpravidla odsouzení:
a) mladiství od dospělých,
b) recidivisté od odsouzených, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé,
c) za úmyslně spáchané trestné činy od odsouzených za trestné činy z nedbalosti,
d) trvale pracovně nezařaditelní,
e) s poruchami duševními a poruchami chování a
f) s uloženým ochranným léčením a zabezpečovací detencí“.
111
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V rámci vnitřní diferenciace je odsouzený zařazen do určeného kolektivu a pokud je
k dispozici práce, je zařazen i do práce. Vnitřní diferenciace je rozdělena zpravidla
do tří až čtyř diferenciačních skupin. Toto rozdělení vězňům přináší některé výhody
nebo naopak omezení.
Relativně novým nástrojem v problematice diferenciace vězňů je analýza rizik a potřeb
(Risk/Needs Assesment). V ČR je tato metoda známa pod zkratkou SARPO (souhrnná
analýza rizik a potřeb odsouzeného). Je používaná zejména v Austrálii, Kanadě, USA a
Velké Britanii.
Tato metoda ve své podstatě vede ke stanovení tří základních rizik:
•

riziko vyplývající z minulosti–není charakterizováno jen spáchaným trestným
činem – jeho právním určením, ale zejména způsobem a charakterem jeho
provedení – mírou použitého násilí, výběrem oběti, přítomností sexuální
motivace útoku a vliv působení (přímého nebo nepřímého) návykových látek

•

riziko přetrvávající a přítomné – např. sexuální deviant, přítomná masivní
porucha osobnosti atd.

•

riziko do budoucna – drogová anamnéza apod.

4.3 Práva a povinnosti odsouzených
Práva a povinnosti odsouzených lze rozdělit na:112


právo na uspokojování základních sociálních potřeb a poskytování zdravotní péče



právo na udržování nebo případné rozšiřování sociálních vztahů. Sem patří právo
na nákup potravin a věcí osobní potřeby, právo přijímat návštěvy blízkých osob,
právo na přijetí balíčku, právo na příjem peněz, právo na uspokojování kulturních
potřeb, právo na duchovní služby a využití služeb odborníků (pedagoga, psychologa
apod.), právo na ochranu svých práv. Na rozdíl od minulosti může odsouzený využít
telefon ke kontaktu s blízkou osobou, tyto hovory jsou monitorovány zaměstnanci
VS



povinnost podrobit se některým omezujícím opatřením. Odsouzený je zbaven
některých práv a svobod – např. nedotknutelnosti osoby nebo soukromí, svobody
pohybu a pobytu, zachování listovního tajemství, práva svobodné volby povolání,
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jsou dále zbaveni práva podnikat, sdružovat se ve spolcích a společnostech, zakládat
politická hnutí, vykonávat volené a jiné veřejné funkce apod.
Mezi základní povinnosti odsouzených ve VTOS patří dodržování vnitřního řádu
věznice, zejména:
•

plnit příkazy zaměstnanců VS

•

dodržovat stanovený pořádek a kázeň

•

plnit úkoly z programu zacházení

•

dodržovat zásady slušného chování ve vztahu ke všem osobám, které potká

•

podrobit se osobním prohlídkám

•

umožnit prohlídky svých osobních věcí,

•

nesmí navazovat nedovolené styky s osobami v rozporu se zákonem,

•

pronášet, vyrábět a přechovávat nedovolené předměty, zejména ty, které by
mohly sloužit k útěku nebo útoku na jiné osoby,

•

hrát hazardní hry,

•

tetovat sebe nebo jiné,

•

sebepoškozovat se, provokovat nekázně apod.

Odsouzený, který se dopustil některého uvedeného chování může být kázeňsky
potrestán. Naopak odsouzený, který si vzorně plní povinnosti může být kázeňsky
odměněn.
V rámci zacházení s vězněnými a plnění programů zacházení se tito účastní různých
výchovných, vzdělávacích, zájmových a terapeutických aktivit.
Odsouzený:113


„přijme výchovné působení jako snesitelné, přiměřené a přijatelné vůči němu, aniž
by se na něm aktivně podílel



rezignuje na výchovné aktivity a pak mu nemohou nic pozitivního přinést, anebo
konečně



vědomě a dobrovolně přijme svůj díl viny a trestu i výchovnou činnost jako důsledek
svého trestního chování a je ochoten se na sebenápravě aktivně podílet.“
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Někdy jsou tyto snahy narušovány i negativismem některých odsouzených, kteří často
žijí s pocity křivdy, svoji vinu svádějí na společnost, své okolí a rodiny. Mají narušený
vztah k realitě, patrná bývá i skutečná nebo deklarovaná absence pocitů viny.
Výchovné a vzdělávací aktivity jsou ještě i v dnešní době narušovány
z objektivních důvodů:
•

prostory na provádění aktivit nejsou v mnoha věznicích na požadované úrovni

•

činnosti s vězni jsou prováděny v needukativním prostředí

•

prostředí vězení a frustrace způsobené vězněním není z pedagogického hlediska
právě nejvhodnějším prostředím pro výchovu a vzdělávání.

4.4 Programy zacházení s odsouzenými
Každému odsouzenému musí být vypracován program zacházení. Na jeho tvorbě
spolupracují speciální pedagog, psycholog, vychovatel, sociální pracovník a lékař.
Program zacházení „je charakterizován jako forma cílevědomého a komplexního
působení na odsouzené takovým způsobem, aby bylo dosaženo výchovného cíle, tedy
edukace a přípravy na jejich reintegraci po propuštění. Program zacházení starší
literatura také označuje jako nápravně výchovnou činnost. Cílem programu zacházení
je změnit postoj odsouzeného a odstranit nežádoucí formy jeho chování, vytvořit mu
podmínky pro přijetí nových vzorců chování a jednání, jež by odsouzenému pomohly
k lepšímu opětovnému zařazení do společnosti.“114
„Složení programu zacházení musí vždy sledovat dosažení účelu výkonu trestu.
Odsouzený má mít možnost zvolit si z těch programů, které správa věznice považuje
za vhodné. Pokud si žádný z těchto programů nezvolí, účastní se minimálního programu
stanoveného vnitřním řádem věznice.“115 Hlavním cílem programu zacházení je
vytvoření předpokladů pro úspěšnou reintegraci odsouzeného po propuštění z výkonu
trestu.
Program zacházení se nezpracovává pro odsouzené, kteří mají trest nebo jeho zbytek
kratší než tři měsíce, ostatním odsouzeným se program zacházení pravidelně
vyhodnocuje a 1x za šest měsíců aktualizuje.
114
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„Cíle programu zacházení se stanovují na základě poznatků o odsouzeném a ze studia
spisové dokumentace, nesmí se zapomenout na charakter jeho trestné činnosti. Je-li
například odsouzený ve výkonu trestu za trestnou činnost související s výrobou a
distribucí drog, v tom případě mu speciální pedagog nabízí zařazení do vhodných
speciálně výchovných aktivit.“116
Odsouzený podepisuje, že bude usilovat o naplnění svého programu zacházení. Pokud
program zacházení odmítne, je mu zpracován tzv. minimální programu zacházení, jehož
základem jsou pracovní aktivity odpovídající zdravotnímu stavu odsouzeného.117
„Programy zacházení vycházející z celkového chování se mohou stát žádoucí motivací
psychologickou i sociologickou, která ovlivňuje jejich pozitivní přizpůsobivost v rámci
vězeňského prostředí. Tyto programy by neměly být zaměřeny pouze na změny chování
odsouzeného (to většinou nelze dost dobře odhadnout a definovat), mohou však být
počátkem pozitivnější komunikace mezi odsouzenými a vězeňským personálem.“118 Proto
se mimo jiné zaměřují i na rozvoj schopností a dovedností odsouzeného, na zjištění jeho
potřeb a na zájmovou a preferenční oblast aktivit.
Programy zacházení zahrnují obvykle aktivity a činnosti, které lze rozdělit do pěti
hlavních skupin119:
•

„pracovní – osvojení dovedností a návyků;

•

vzdělávací – dokončení školní docházky, vyučení v oboru, studium na střední
nebo vysoké škole;

•

volnočasové – rozvoj kulturních, sportovních, jazykových a rukodělných zájmů a
zálib;

•

terapeutické – speciální výchovné postupy – získávání sociálních dovedností
prospěšných pro další život na svobodě;

•

zvládání konfliktních situací a tréninky zvládání agrese (sociálně psychologický
výcvik)

•

sociálněprávní poradenství – vhodný způsob řešení sociálních problémů;

•

extramurální – vycházky, přerušení výkonu trestu;
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•

obecné metody – stanovené zákonem, předpisy a jinými normami, které upravují
kázeň a pořádek, hygienu, práva a povinnosti atd.;

•

speciální – pedagogické, psychologické a terapeutické metody zaměřené
na individuální a skupinovou práci s odsouzenými.“

Dle Sochůrka120 plní programy zacházení tyto funkce:
•

„nabízejí odsouzeným možnost ověřit si, zda oni sami jsou schopni podstoupit
konfrontaci se svými předchozími i současnými problémy

•

dávají větší prostor vězeňskému personálu pro porozumění vzorových prvků
chování odsouzených.

Plnění programu zacházení ze strany odsouzeného je základem jeho hodnocení
k případnému opuštění věznice v rámci programu zacházení v doprovodu zaměstnance
věznice (např. návštěva kulturního představení, sportovního zápasu apod.), opuštění
věznice v souvislosti s návštěvou, přerušení výkonu trestu odnětí svobody nebo
hodnocení pro soud při rozhodování při přeřazení do mírnějšího typu věznice nebo
podmíněného propuštění z výkonu trestu.“
Pracovní aktivity
Je-li odsouzenému přidělena práce a není v pracovní neschopnosti nebo zdravotně
nezpůsobilými k výkonu práce je dle § 28, odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí
svobody č. 169/1999 Sb. povinen pracovat.121
Zařazení do práce během výkonu trestu je jednou ze základních činností, která má
směřovat k úspěšnému návratu odsouzeného do společnosti včetně toho, aby opustil
kriminální kariéru. Nejde pouze o nesporný výchovný aspekt práce. Mnoha vězňům
může vzniknou dluh za dobu výkonu vazby (obviněný platí tzv. náklady výkonu vazby,
což je v současné době 45 Kč denně) a většina z nich má různé pohledávky z civilního
života, platí výživné nebo musí nahradit škody způsobené trestnou činností. Pokud má
možnost ve výkonu trestu pracovat, může si různé pohledávky v civilním životě zcela
zaplatit, snížit nebo mu alespoň dluhy nenarůstají (např. na výživném).
V současnosti je ve většině věznic nedostatek vhodné práce pro vězně a pokud práce je,
nemohou být mnozí vězni na pracoviště zařazeni např. ze zdravotních nebo
bezpečnostních důvodů. Před Vězeňskou službou se již objevují a v budoucnu budou
120
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zřejmě stále více nabývat na závažnosti problémy s mladými vězni, kteří nikdy v životě
nepracovali. Po opuštění školy práci buď nenašli nebo jim zahálčivý způsob života
vyhovoval. Mnozí z těchto mladých odsouzených si osvojili sociálně pasivní a parazitní
způsob života, který mnohdy viděli i u svých rodičů. K tomuto postoji k životu
paradoxně mohou přispět i sociální dávky, protože uživatel, o kterém se zmiňujeme
výše, v nich vidí možnost získání finančních prostředků bez vynaložení jakéhokoliv
vlastního úsilí. V důsledku nízké zaměstnanosti vězňů se s tímto pasivním způsobem
k životu posiluje sociálně deviantní a desocializační tlak vedoucí k netvořivému a
parazitnímu uspokojování potřeb i během výkonu trestu.
Vzdělávací, výchovné a terapeutické aktivity
Vzdělávací, výchovné a terapeutické aktivity jsou vedeny buď odbornými zaměstnanci
VSČR nebo v rámci spolupráci s některými subjekty mimo vězeňskou službu. Vesměs
jsou realizovány v podobě kurzů (převážně krátkodobých). Jde např. o kurzy výuky
cizích jazyků, práce na PC, pravidla společenského chování apod. Některé profesní
kurzy jsou ukončeny zkouškou s osvědčením o absolvování. Mezi odsouzenými je
zvláště zájem o kuchařské kurzy, kurzy obsluhy nízkotlakých kotlů, vysokozdvižných
vozíků, svářečů atd.
Volnočasové a zájmové aktivity
Důležité zejména pro mladší vězně jsou sportovní aktivity. V mnohých věznicích však
pro ně chybí dostatek vhodného místa.
Další aktivity směřují do oblasti poznávání, dalšího vzdělávání, relaxačních programů
atd. Tyto aktivity mají vést k rozvíjení schopností, vědomostí a sociálních dovedností
odsouzených.122
Extramurální aktivity
Jejich hlavním cílem je udržet, popř. rozvíjet a posilovat vnější sociální vztahy
odsouzených s rodinami nebo blízkými osobami. Vedle významné reintegrační funkce a
vytvoření základních podmínek pro návrat do civilního života případné rodinné
problémy odsouzeného výrazně ovlivňují jeho chování ve věznici.
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4.5 Zacházení se specifickými skupinami vězňů
„Ve výkonu trestu můžeme z psychologického hlediska najít lidi od normy až po ty, kteří
trpí závažnými poruchami chování, poruchami osobnosti, sexuálními deviacemi, mají
snížený intelekt nebo jiné různé problémy, někdy přechodného, někdy trvalého rázu.“123
Zkušenost ukázala, že je nutné s těmito vězni zacházet nejen běžnými pedagogickými a
psychologickými metodami, ale často i v kombinaci s metodami psychoterapeutickými,
speciálně pedagogickými, psychiatrickými (včetně medikace) atd. Proto se pro tyto
vězně zřizují zvláštní věznice (mladiství, ženy), specializovaná oddělení nebo je s nimi
alespoň specializovaně zacházeno ve standardním výkonu trestu.
Za specifické skupiny vyžadující zvláštní a modifikované přístupy považujeme dále
např. mladistvé, ženy, matky s dětmi, trvale pracovně nezařaditelné vězně (pracovat jim
neumožňuje věk nebo zdravotní stav), vězně s různými postiženími (smyslovými,
rozumovými i tělesnými), trpícími neurotickými a úzkostnými poruchami. Relativně
velkou skupinu tvoří i vězni, kteří jsou závislí na alkoholu nebo jiných drogách.
Zvláštní zacházení vyžadují i věznění cizinci, dále vězni, kteří vykonávají dlouhodobé
(výjimečné) tresty nebo trest doživotí.
Relativně zvláštní skupinu tvoří vězni, které bychom mohli zařadit buď mezi
„kriminalitu bílých límečků“ nebo ty, kteří páchali trestnou činnost v napojení
na prostředí organizovaného zločinu.
Věznice pro mladistvé. Do těchto věznic jsou umístěni mladiství (15–18 let), kteří byli
odsouzeni k trestnímu opatření odnětí svobody. V případě, že vězeň dovrší 18 let věku,
bývá mu umožněno vykonat zbytek trestu ve věznici pro mladistvé. Do věznic pro
dospělé bývají přemístěni k „dokončení“ trestu jen ti, kteří hrubým způsobem porušují
své povinnosti nebo jim do konce trestu zbývá delší doba.
Zacházení s vězni trpícími některou z parafilií. Do oddělení pro odsouzené sexuální
devianty jsou umístěni vězni, kterým bylo vedle trestu odnětí svobody uloženo i ústavní
ochranné sexuologické léčení. Odsouzení jsou zde podrobováni sexuologické ochranné
léčbě a specializovanému působení odborníků.

123

Sochůrek, 2007, s. 47

66

Oddělení pro odsouzené trpící některými duševními poruchami. V těchto
odděleních zachází s vězni specializovaně připravený personál. Cílem je tlumení
negativních projevů těchto vězňů zejména pracovní terapií, individuální nebo
skupinovou psychoterapií apod.
Poruchy osobnosti
Značný forenzní a penitenciární význam mají poruchy osobnosti. Řada výzkumů
konstatovala zvýšený výskyt těchto jedinců mezi kriminálními pachateli v porovnání
s běžnou populací. Odhad počtu postižených těmito poruchami v mužské a ženské
vězněné populaci je velmi obtížný avšak obecně lze říci, že u pachatelů a pachatelek
násilných deliktů je častější než u ostatních trestných činů (s výjimkou sexuálně
motivované trestné činnosti, která nejde porovnat pro nesrovnatelně větší počet
pachatelů mužů než žen, které se této trestné činnosti dopouštějí velmi sporadicky a
výjimečně).
Schizoidní porucha osobnosti
Postižený je emočně utlumený a není schopen prožívat uspokojení, vřelé citové vztahy.
Názory a hodnocení okolí ho nezajímají, stejně jako společenské normy a zvyky. Jeho
citové prožívání je chladné a oploštělé. Žije ve vlastním světě, nezáleží mu na tom, jak
jej hodnotí ostatní lidé.
V penitenciárním prostředí bývá problémem těchto vězňů jejich maladaptivita. Jelikož
se straní ostatních, bývají považováni jinými vězni za podivíny. Mohou se stát i cílem
šikany. Často se dostávají i do střetů s personálem, jelikož se odmítají podřídit
vnitřnímu řádu, nerespektují pokyny a nařízení. Případné odměny nebo kázeňské tresty
se v jejich případě míjejí většinou účinkem. Zacházení s nimi vyžaduje trpělivost.
Řešením by mohlo být jejich individuální ubytování, což je však v současných
podmínkách přeplněných věznic obtížně realizovatelné.
Paranoidní porucha osobnosti
Postižený zdůrazňuje vlastní osobu a předpokládá negativní postoj okolí ke své osobě.
Neodpouští ani domnělá příkoří. Ve vztahu k jiným lidem je nepřátelský, podezíravý a
vztahovačný.
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Podobně jako u předchozí poruchy je hlavním problémem těchto lidí maladaptivita.
Jejich podezíravost a často i útočnost je na obtíž nejen spoluvězňům. Rovněž jakékoliv
opatření ze strany personálu, a to i ve prospěch odsouzeného si tento vykládá jako
záměr mu přitížit nebo uškodit.
Disociální (antisociální) porucha osobnosti
Tito lidé poukazují na dodržování sociálních norem, sami se však jimi neřídí,
neuznávají je. Lpí na své výjimečnosti. Nejsou schopni přiměřené sociální adaptace.
Mají nízkou toleranci vůči zátěži, často reagují afektivním násilím a agresivitou. Jejich
chování je jen málo ovlivnitelné zkušeností. Mají narušený vztah k realitě a slabě
rozvinuté svědomí. Často nejsou schopni adekvátně a reálně hodnotit situaci, ve které
se nacházejí.
Tato porucha má specifický penitenciární význam, protože pokud je u kriminálního
recidivisty konstatována porucha osobnosti, jde velmi často právě o tuto. Tito vězni
se většinou stylizují do rolí „pravého, skutečného vězně“. Řídí se výhradně
pseudohodnotami vězněné kriminální populace. Nápadný je jejich egocentrismus a
snaha „přizpůsobovat si“ nikoliv „přizpůsobovat se“. Stojí za mnohými formami
nedovolené činnosti vězňů, tzv. druhým životem. Jejich prognóza resocializace bývá
méně příznivá až nepříznivá.
Emočně nestabilní porucha osobnosti
Pro postižené jsou typické nepředvídatelné výbuchy hněvu a násilí bez ohledu
na důsledky tohoto jednání. Pro své tendence jednat impulzivně mají časté konflikty
s druhými lidmi. Nezvládají dobře sociální role, nejsou schopni trvalejšího vztahu.
Vymýšlejí si, podvádějí, neplní sliby. Jejich reakce jsou často nepřiměřené a nejsou
schopni je ovládat.
V penitenciární praxi se tito lidé dostávají do častých konfliktů. Určitou výhodou je, že
jejich povaha je známá. To se bere v úvahu při jejich ubytování i volbě metod a forem
zacházení a jednání s nimi.
Histriónská porucha osobnosti
Je jednou z mála psychických poruch, která se častěji se vyskytuje u žen než u mužů.
Chování postižených bývá konfliktní, jejich vztahy nestabilní. Projevuje se potřeba
upoutávat pozornost, emoční labilita, akcentovaná emocionalita, zvláště teatrálnost.
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Mezi vězněnými se vyskytuje častěji než ostatní poruchy osobnosti, s výjimkou
disociální poruchy osobnosti.
V penitenciární praxi jde o vězně, kteří jsou mezi druhými poměrně neoblíbeni pro svoji
nevypočitatelnost, teatrálnost, přehánění a intriky. Na druhé straně se ale umějí stavět
do „lepšího světla“. Do doby, než se projeví jejich skutečná povaha bývají i oblíbení,
často dokonce vystupují jako „mluvčí“ ostatních. Vůči personálu se chovají podobně.
Není-li

jim

však

vyhověno,

reagují

nebo

alespoň

vyhrožují

stížnostmi,

sebepoškozováním, hladovkami a dalšími formami kriminálně protestního chování.
Anankastická porucha osobnosti
Je typická poruchami emočního ladění, projevuje se u nich nepřiměřená svědomitost a
puntičkářství, rigidita. Převažuje mrzutá nálada a neschopnost dosahovat libosti. Bývají
neúspěšní v partnerství, jsou nepříjemní a nudní.
V penitenciárních podmínkách bývají nápadní svojí uzavřeností, nekomunikují
s druhými a straní se jich. Jejich pedanterie může být ostatním nepříjemná zvláště tehdy,
když k tomu nutí i ostatní.
Úzkostná porucha osobnosti
Postižení nejsou schopni dosáhnout pocitu pohody a uspokojení, obávají se odmítnutí.
Žijí ve strachu před problémy, jsou úzkostní a přecitlivělí. Prožívají neustále pocity
ohrožení, napětí a obav. Lidé z jejich okolí se jim často vyhýbají, protože jejich
úzkostnost je pro ně obtížná.
Pokud se ve vězení objeví člověk s touto poruchou nebo jejími rysy bývá většinou
okamžitě vytlačen na okraj skupiny, je považován za slabocha a může se stát terčem
šikany či jiných ústrků.
Schizofrenie a ostatní psychotické poruchy
Jde o duševní onemocnění, které se manifestuje zvláště abnormalitami v myšlení a
vnímání, které ovlivňují vyjadřovací schopnosti a pozornost. Osobnost bývá změněna
i v oblasti emotivity, sociability a jednání. To vše se může projevit jak v charakteru
spáchaného činu a jeho kriminogenezi, tak na účasti v trestním řízení. Pokud již
se dopouštějí závažného násilného jednání, obvykle jde o takové násilné delikty, jež
jsou zaměřené proti blízkým osobám. Provedení trestného činu bývá velmi brutální,
často nepostrádá bizardérii.
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Soudce zpravidla při spáchání trestného činu osobou trpící psychotickým onemocněním
přizve soudního znalce z oboru psychiatrie a psychologie. Pokud se dostanou do výkonu
trestu bývají tito odsouzení velmi často odmítání ostatními vězni. Jejich chování a
jednání je pro mnohé z nich obtížně srozumitelné, obtěžující, bývají považováni
za „podivíny“, nedá se s nimi „normálně“ komunikovat. Mnohdy mají problémy
s dodržováním hygieny, kázně a pořádku. Oni sami se v kolektivech vězňů obtížně
orientují, spíše se ostatních vězňů straní. Podobný obraz segregování jedinců
s psychotickým onemocněním jsme pozorovali při naší stáži v psychiatrické léčebně
v Bohnicích. V jídelně, na kulturní místnosti,v terapeutické dílně vytvářeli klienti
s psychotickým, onemocněním zvláštní hloučky, seděli vedle sebe, byli spolu, ale
na rozdíl od ostatních spolu verbálně nekomunikovali. Mají svůj svět a ten si uchovávají
i ve vězení. Mnohdy jejich psychický stav vyžaduje umístění na specializované
oddělení.
Úzkostné a fobické poruchy
Podle Vágnerové124 jsou úzkostné poruchy „charakteristické chronickou nepřiměřenou
úzkostí, která se může projevovat vyhrocenými akutními atakami nebo iracionálním a
vystupňovaným strachem. Nemocní nejsou schopni své pocity a z nich vyplývající
jednání ovládat.“
V penitenciárních podmínkách někdy pozorujeme zejména klaustrofobii, a to převážně
ve výkonu vazby. Většinou však obvinění tuto poruchu předstírají. Podle Pavlovského125
bývá úzkost doprovázena nepříjemnými tělesnými pocity jako chvění, pocením, návaly
horka, závratí, bušením srdce.
Panická úzkostná porucha se vyskytuje častěji u žen, je charakteristická periodickými
ataky paniky, které však nesouvisejí s konkrétní situací. „Jde o náhle vzniklý nával
masivní úzkosti nebo neklidu, trvající alespoň několik minut s vegetativními a dalšími
tělesnými a psychickými příznaky.“126
Obsedantně – kompulzivní porucha postihuje stejně muže jako ženy. Její výskyt je
ve srovnání s dalšími úzkostnými poruchami relativně malý.127 Projevuje se „vtíravými
124
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projevy v oblasti myšlení a jednání. Pro postiženého jedince představuje velké
trápení.“128 Podle Vágnerové je tato porucha charakteristická „opakovaným výskytem
nežádoucích, vtíravých myšlenek a představ (obsese), resp. nepotlačitelných impulzů
k jednání (kompulze), které nejsou přiměřené či přijatelné.“129 Obsedantní chování
obsahuje emoční příznaky, zvláště úzkost, poruchy kognitivních funkcí (obsedantní
uvažování a změny v chování, nutkání k určitému jednání). To se často projevuje
v kompulzivních rituálech jako jsou např. očistné rituály, nutkavé potřeby kontroly atd.
Protože u takto postižených existuje riziko nepochopení této choroby, jde
v penitenciárních podmínkách o poměrně závažný problém, protože tito lidé jsou
druhými chápáni jako podivíni, jejichž chování je pro ně nepochopitelné a často
obtěžující. Snaží se proto tyto vězně dostat ze svého bezprostředního okolí, nikoliv
zřídka však dochází k jejich zejména psychické šikaně (zesměšňování, ironizováni
apod.).
Disociativní konverzní poruchy – dříve nazývané hysterické neurózy, jsou
charakteristické narušením integrace jednotlivých psychických funkcí, jejich koordinace
s motorickými projevy, případně transformací psychických problémů na úroveň
tělesných příznaků. Penitenciární význam má zvláště Ganserův syndrom, který se může
objevit u obviněných ve vazbě. Jde o „psychogenní, kvalitativní změnu vědomí,
ve smyslu jeho zúžení s dětinským chováním a hrubě nesprávnými odpověďmi.“130 Podle
Vágnerové mají větší předpoklad k disociativním projevům histriónské osobnosti,
jejichž znaky jsou nezvládnutá afektivita, teatrálnost, povrchní a nestále emoce a sklon
k vnějším a přehnaným projevům. Mívají konfliktní partnerství, problematickou pozici
v zaměstnání, zvýšenou potřebu vzrušení a touhu být středem pozornosti. Podle téže
autorky dovedou své vztahy s lidmi „naplnit jen nezralým způsobem, od partnera
vyžadují naprostou oddanost a závislost. Přímým projevem tohoto chování je opět
neschopnost snášet nejistotu.“131 K druhým lidem jsou však lhostejní a bezcitní, jejich
prožitky je v podstatě nezajímají. Tato porucha se častěji předpokládá u žen. Při
expertních rozhovorech se zaměstnanci ženské věznice jsme zjistili, že se častěji
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vyskytuje v kombinaci s pithiatickými rysy u žen s dlouhodobými tresty, které spáchaly
násilné trestné činy.
Oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné vězně
Do těchto oddělení jsou zařazeni vězni – důchodci (jak starobní, tak invalidní) a dále ti,
kteří jsou chronicky a vážně nemocní.
Oddělení pro vězně se závažnými poruchami chování
Do těchto oddělení jsou zařazováni většinou agresivní a nezvladatelní vězni, vězni
maladaptivní nebo takoví, kteří jsou nebezpeční svému okolí. Mnozí z nich jsou však
umístěni ve standardních podmínkách výkonu trestu. Pokud se těchto vězňů objeví
ve věznici současně větší počet, stávají se velmi problémovou skupinou odsouzených,
od které hrozí např. i hromadné projevy agrese.
Sochůrek132 rozděluje tuto skupinu na:
• „agresivní a nepřizpůsobivé vězně
• apatické a rezignující vězně
• s opozičním, negativistickým a resistenčním chováním
• kverulanty, sudiče a fanatiky
• simulanty, disimulanty a agravanty
• unikající z reality“
Oddělení pro mentálně retardované vězně. Tato nikoliv malá skupina vězňů vyžaduje
specializované zacházení nejen z důvodů vyplývajících z jejich specifik, ale zejména
proto, že tito vězni bývají často předmětem šikany jak fyzické tak psychické.
Ve vězeňském argotu jsou nazýváni „paka“, „neandrtálci“, „dyliny“, „roury“ (mladiství
vězni používají často výraz „koniny“) a trpí různými ústrky. Mívají problémy
s dodržováním pořádku, kázně, někdy i osobní hygieny, s personálem jednají často
neadekvátně, jejich soužití s ostatními bývá problémové. Proto zacházení s ohledem
na jejich specifické potřeby se jeví jako významný pozitivní prvek další humanizace
výkonu trestu odnětí svobody.
Mentálně subnormní jedinci (včetně pásma lehké mentální retardace) většinou
uspokojivě zvládají běžné životní situace. V (pro ně) náročných životních situacích
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mohou ale snáze selhávat zejména proto, že u jedinců s mentálním postižením bývají
oslabené seberegulační mechanismy a proto se mohou chovat agresivně, často
i za použití zjevně nepřiměřeného násilí. Jejich trestné činy bývají nepřipravené, spíše
primitivně provedené. Protože zanechávají hodně stop, nejsou schopni si vytvářet alibi
atd., jsou jejich činy zpravidla i snáze odhalitelné. Pokud páchají trestnou činnost
ve skupině, nebývají jejími iniciátory, ale následkem vyšší sugestibility spíše
vykonavateli. Podléhají skupinovému tlaku, ostatní členové skupiny je snadno přesvědčí
nebo i zastraší.
Při uvěznění může důležitou roli sehrát jejich zvýšená sugestibilita, a to jak ze strany
spoluvězňů, tak personálu. To se občas projeví na první pohled nepochopitelným
přiznáním k nedovolené činnosti, protože mohou mít zvýšenou potřebu potěšit např.
vychovatele nebo vyhovět autoritě.
Při rozhovorech se specialisty ženských věznic jsme v této souvislosti narazili
na skutečnost, kterou jsme nepředpokládali. Např. v jedné ze zkoumaných věznic mají
z přibližně 500 tam umístěných odsouzených žen diagnostikovánu mentální retardaci
jako takovou pouze dvě ženy. V projevech a chování dalších (kvalifikovaný odhad
specialistů cca 40 % vězeňkyň) jsou sice znaky mentální retardace „patrné“, avšak
ve skutečnosti se jedná o pseudooligofrenie.
Vězni odsouzení na doživotí nebo k dlouhodobým či výjimečným trestům
Podle Sochůrka „jsou tito vězni z penologického hlediska velmi rozdílnou skupinou.
Najdeme zde vězně s vážnými psychickým poruchami (specifickými poruchami
osobnosti, parafíliemi), pachatele nájemných vražd, pachatele závažné hospodářské
kriminality a další skupiny. Zacházení s těmito vězni, osobnostmi s vážnými psychickými
poruchami a problémy až po relativně psychicky „normální“ vězně musí být vysoce
individuální a profesionální.“133 Efektem dlouhodobého věznění je mimo jiné i to, že
tito lidé začínají pobyt ve vězení chápat jako jiný způsob života, nikoliv jako trest.
Cizinci
Při zacházení s vězněnými cizinci je třeba vycházet z toho, že mají mezery (s výjimkou
většiny Slováků) v porozumění kvůli nedostatečné znalosti češtiny, jiné kulturní,
stravovací i společenské zvyklosti. Rovněž mimika, gestikulace, frustrační práh atd.
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mohou vykazovat jisté odlišnosti od našich zvyklostí. V penitenciární praxi je třeba
s těmito specifiky počítat a programy zacházení i způsoby jednání s cizinci jim
přizpůsobit. Někteří cizinci jsou odsouzeni i za velmi závažné násilné trestné činy nebo
organizovanou skupinovou kriminalitu.
Vězni z prostředí organizovaného zločinu. Tito vězni jsou ve vězení pro široké
spektrum závažné trestné činnosti. Jsou to např. výrobci a distributoři drog, organizátoři
obchodu se ženami, pachatelé nájemných vražd, vymahači výpalného, pachatelé
závažné hospodářské kriminality, organizátoři nelegálního zaměstnávání cizinců,
„pašeráci“ cizinců, padělatelé ochranných známek, výrobci a distributoři dětské
pornografie, organizátoři prostituce a další skupiny. Mohou mít i speciální výcvik nebo
znalosti a dovednosti (např. bojového umění, práce s počítači, ekonomiky apod.).
Ve vězení většinou disponují dostatkem peněz. Jen výjimečně se dopustí „běžného“
přestupku proti vnitřnímu řádu věznice nebo nekázně vůči personálu. Pokud
se ve vězení dopouštějí nějaké nedovolené činnosti, pak je organizovaná a
profesionální. Podle Sochůrka134 „jde většinou o černý obchod, nelegální „kanály“
do civilního prostředí, korupci atd. Vyloučit nelze ani přípravy útěků, vzetí rukojmí atd.,
protože často bývají odsouzeni k dlouhodobým trestům…. Tito vězni si umí svým
„bezproblémovým a slušným“ chováním získat důvěru zaměstnanců, protože v běžném
kontaktu vystupují jako každý jiný člověk. Rovněž se přímo nedopouštějí násilností,
sexuálního zneužívání atd., někdy však stojí v pozadí těchto aktivit.“
Vězni, kteří se hlásí k extrémistickým hnutím nebo názorům
Tito vězni mohou být VS známí, protože jsou odsouzeni za extrémistické trestné činy.
Větší část takto smýšlejících vězňů však patrně známa není. Skrytí zvláště mohou zůstat
členové mnohých náboženských sekt, ale i vězni, kteří se hlásí k politickým
i nepolitickým extrémistickým hnutím. Někdy, ne však vždy, je může prozradit tetováž
(svastiky, vytetované číslo 18 apod.).
V penitenciárních podmínkách je část vězňů obdivuje, část se jich bojí a vyhýbá se jim.
S viditelným odporem ke svým názorům se mezi vězni proto prakticky nesetkají. Mají
snahu stát se silnými jedinci a ovládat druhé.
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Vůči personálu vystupují naoko slušně, své přesvědčení většinou tají nebo se k němu
odmítají vyjadřovat. Jen výjimečně je i před personálem dávají okázale najevo a pokud
to dělají, jde většinou o vězně s poruchami osobnosti. S nárůstem počtů příznivců těchto
hnutí ve společnosti lze očekávat i zvyšování jejich počtů ve věznicích. Je otázkou, zda
při větší kumulaci těchto jedinců v jedné věznici nemohou negativně ovlivňovat život
v ní. Výchovné „prolomení“ jejich přesvědčení, pro které většinou postrádají racionální
vysvětlení, je v penitenciárních podmínkách velmi složitou záležitostí, vyžadující
velkou zkušenost ze strany penitenciárních pracovníků. Pocit, že jsou pronásledováni a
trestáni může paradoxně jejich přesvědčení posilovat.
Oddělení pro odsouzené závislé na alkoholu nebo drogách
Jsou zřízena v několika věznicích, např. ve věznicích Rýnovice, Znojmo, Příbram, pro
odsouzené ženy ve věznicích Opava a Světlá nad Sázavou. Zde vykonávají trest ti vězni
nebo vězeňkyně, kteří mají soudem nařízeno ochranné ústavní protialkoholní nebo
protitoxikomanické léčení nebo ti, kteří se do léčby přihlásí dobrovolně. Zneužívání
drog se dále věnujeme v samostatné kapitole, protože je jedním z nejzávažnějších
problémů současného vězeňství.
Zacházení s mnohonásobnými recidivisty
Do této skupiny patří většinou vězni, kteří i v civilním životě žijí na okraji společnosti
např. jako bezdomovci. Postrádají pozitivní hodnotový systém, zpravidla zcela
rezignovali na snahu navrátit se do běžné společnosti. Prostředí vězení však rozumějí a
umějí se v něm pohybovat. Lze říci, že stupeň prizonizace je u těchto vězňů velmi
vysoký. Ačkoliv patří většinou mezi bezproblémové vězně, jsou resistentní vůči
jakémukoliv zacházení a pozitivním změnám ve svých postojích. „Jejich podřízení se a
respektování vnitřního řádu věznice a příkazů zaměstnanců je povrchní, předstírané a
účelové. Ve skutečnosti jsou uzavřeni ve vlastním, pro zaměstnance jen obtížně
proniknutelném světě vnitřních vztahů, řídí se kodexem vězně.“135
Výše uvedené třídění není samoúčelné. Je samozřejmé, že v osobě jednoho vězně
se často spojují charakteristiky několika výše uvedených skupin.
Cílem specializovaného zacházení je:
•
135
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•

ochránit vězně, kteří dosud nepodlehli prizonizaci před negativními důsledky
soužití s „problémovými“ vězni,

•

snaha o zlepšení nebo alespoň neprohloubení jejich zejména psychických a
sociálních problémů.

Věznice pro ženy
V souladu s tématem práce se budeme podrobněji věnovat zákonné úpravě, která
se týká odsouzených žen a odsouzených matek s dětmi. Jak zákon č. 169/1999 Sb.
o výkonu trestu odnětí svobody, tak Řád výkonu trestu odnětí svobody (vyhláška MS
č. 345/1999) stanoví některé zvláštnosti při výkonu trestu žen.
Ženy mohou na základě rozhodnutí soudu vykonávat trest ve všech typech věznic – A,
B, C, D. § 89, odst. 1 ŘVTOS stanoví, že „vnitřní řád, obsah a formy zacházení
s odsouzenými ženami zásadně přihlížejí k psychickým a fyziologickým zvláštnostem
žen“ a dále zvláště žen těhotných a krátce po porodu.
Podle Černíkové vyplývají specifika zacházení se ženami „z podstaty pohlavní
diverzity, psychiky a psychosomatického uspořádání“…mají „nízký práh emotivní
vzrušivosti, jsou náchylnější k patickým afektům i hysteroidním výbuchům… trpí
fixovanými a velmi těžko vyvratitelnými představami o ztrátě dětí během pobytu
ve věznici.“136
Ženám se podle dalších ustanovení umožňuje vlastnit kosmetiku, mohou si osobně prát
vlastní prádlo a provádět jeho drobné opravy. Rovněž se jim vytvářejí podmínky pro
denní koupání. Neomezuje se ani make up a úprava vlasů. Ve věznicích typu A, B
mohou v mimopracovní době nosit vlastní oděv a obuv, ve věznicích typu C, D
k návštěvám. Všechna tato opatření mají podporovat pozitivní a přirozený obraz sebe
sama (sebepojetí), na kterém se podílejí složky citová, kognitivní a smyslová. Právě
sebepojetí je velmi důležité pro resocializační a reintegrační úsilí v penitenciárním
zacházení s odsouzenou. Vycházíme z toho, že sebepojetí vzniká jako interakce JÁ
se světem. Penitenciární pracovníci proto musí mít na zřeteli to, že právě v interakci
s okolím mají mnohé odsouzené ženy negativní zkušenost nebo problémy a to někdy
i svojí vinou. Ve vězení (a často i mimo ně) se pak tato nejistota a nevyzrálost navenek
projevují jako tendence k provokativnímu chování, vyzývavosti, koketérii nebo
neadekvátní a nápadné úpravě zevnějšku.
136
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Zákon o výkonu trestu rovněž omezuje ukládání kázeňských trestů některým skupinám
žen (těhotným, do 6 měsíců po porodu nebo těm, které ve VTOS pečují o dítě).
Věznice (oddělení) pro matky s dětmi
V ČR je oddělení pro matky s dětmi zřízeno ve Věznici Světlá nad Sázavou.
O možnosti mít u sebe po dobu VTOS dítě do tří let věku rozhoduje podle § 67 ZVTOS
a § 91 ŘVTOS ředitelka věznice.
Při tomto rozhodování je ředitelka povinna:
•

zvážit, zda to umožňují podmínky ve věznici

•

zvážit, zda má odsouzená žena osobnostní předpoklady se o dítě starat

•

vyžádat si posouzení (souhlas) lékaře, klinického psychologa a orgánu sociálně
právní ochrany dětí, zda je takový postup ve prospěch dítěte a zda je matka
po propuštění z výkonu trestu schopna a má podmínky se o dítě starat.

Ředitelka rovněž přihlíží k tomu, zda matka před nástupem do výkonu trestu odnětí
svobody o dítě řádně pečovala a je předpoklad, že o ně bude řádně kontinuálně pečovat
i po propuštění.
Matka, které je povoleno mít dítě u sebe o ně musí celodenně pečovat včetně zajištění
hygieny, přípravy stravy, praní, žehlení a úklidu. Rovněž se mu musí věnovat
i ve volném čase – vycházky, hry, výtvarné, hudební, sportovní a další činnosti
přiměřené věku dítěte. Veškeré potřeby pro dítě zajišťuje matka z vlastních prostředků.
Tyto matky mohou celodenně nosit vlastní oděv a obuv dle vlastního uvážení. Podle
možností se pro matky s dětmi též organizují i extramurální aktivity buď za přítomnosti
zaměstnance vězeňské služby nebo (např. je-li odsouzené povoleno ředitelkou dočasné
opuštění věznice v souvislosti s návštěvou) bez přítomnosti zaměstnance VS.
Všechna tato opatření mají význam jak pro dítě, které by mělo být co nejméně zasaženo
prostředím života ve věznici, tak i pro odsouzené matky, které by v péči o dítě měly
nalézt smysl svého života po propuštění. Péče o dítě by měla být jedním
z nejvýznamnějších prvků reintegrace.
Praxe ukazuje, že těmto ženám zázemí v civilním životě často chybí. Mnohé děti,
jejichž matky jsou ve výkonu trestu a sociální zázemí mají zachováno, zůstávají u otců,
sourozenců matky nebo nejčastěji prarodičů.
Výjimkou není ani to, že se matka až ve výkonu trestu učí o své dítě pečovat, protože
v civilním životě se o ně starali prarodiče nebo střídavě více lidí. Základní přínos této
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zákonné úpravy je v tom, že mnohé z těchto dětí by po dobu výkonu trestu matky
končily v dětských ústavních zařízeních.
Zaměstnankyně věznice v rozhovorech s autorkou práce uváděly i to, že pro odsouzené
suplují roli jejich matek, učí je pečovat o děti. Tak nahrazují vlastně to, co v běžném
životě matka své dceři tehdy, kdy se stane matkou, předává. Zvláště důležitým se pak
jeví „síla“ vztahu odsouzené ženy k dítěti.
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5 Některé negativní jevy ve vězení
Člověk odsouzený k výkonu trestu se musí podrobit některým omezujícím opatřením a
zároveň ztrácí některá práva a svobody nebo je na nich omezen. Jsou to např. právo
podnikat, vykonávat volené a jiné veřejné funkce, zakládat politická hnutí. Je zbaven
práva na nedotknutelnost osoby a soukromí, svobody pohybu a pobytu nebo zachování
listovního tajemství.
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody, Řád výkonu trestu odnětí svobody a další
předpisy stanoví práva a povinnosti odsouzených i konkrétní metody, formy a způsoby
zacházení s nimi.
Výše jsme se zabývali právy a povinnostmi odsouzených, programy zacházení
i formami a metodami zacházení s odsouzenými. Realita výkonu trestu však bývá často
jiná a z různých důvodů ztěžuje nebo i zcela blokuje pozitivní snahy o výchovu
odsouzených. Někdy je to dáno objektivními skutečnostmi, např. přeplněností věznic,
jejich nevyhovujícím architektonickým řešením, nedostatkem místa pro volnočasové,
vzdělávací a sportovní aktivity i nedostatkem personálu pro tyto formy zacházení
s vězni. (V současné době jde spíše o poddimenzování tabulkových počtů výchovných
pracovníků než to, že by tyto funkce nebyly ve věznicích obsazeny.) Velmi často však
jde o subjektivní faktory, přístupy a postoje ze strany odsouzených. Mnozí chápou trest
jako křivdu ze strany společnosti, svoji vinu (někdy částečně i právem) svádějí na své
okolí a rodiny. K výchovným snahám se stavějí odmítavě a negativisticky.
Objektivně je třeba konstatovat, že výchovné a převýchovné snahy jsou prováděny
ve zjevně needukativním prostředí a někdy ještě i nevyhovujících podmínkách.
Prizonizace, zejména ve složce ideologizace, významně negativně ovlivňuje jakékoliv
snahy o výchovné působení na vězně. Její hloubku, zvláště pravý konformismus,
můžeme považovat za jeden z hlavních indikátorů úspěšnosti resocializace a opuštění
kriminální kariéry. Již jsme poukázali na skutečnost, že život ve vězení se z hlediska
skupinové dynamiky výrazně liší od života venku. Toto specifické prostředí a zejména
výskyt osob s různými psychickými problémy a poruchami vede k tomu, že je vytvářen
systém desocializačních tlaků. „Svoji roli hraje také nutnost neustálého balancování
mezi „vězeňskými normami“ a normami nastavenými právními předpisy, které
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reprezentuje personál. Přidružují se problémy života v uzavřeném prostoru, izosexuální
skupině i jiné…“.137
V dalším textu se pokusíme stručně porovnat projevy nedovolené činnosti vězňů (tzv.
druhého života) mezi mužskými a ženskými věznicemi. Pracovníci věznic, vězni
samotní a mnohé výzkumy konstatují, že snahou většiny vězňů je neodlišovat se příliš
od ostatních. Jednání uvězněného člověka je vykládáno jako reakce na rozsáhlou
deprivaci, kterou uvěznění představuje. Sykes sem řadí ztrátu svobody, upírání zboží a
služeb a nemožnost sexuálního uspokojení v heterosexuálním vztahu.138 „Aby tuto
ztrátu odsouzení nějak kompenzovali, vytvářejí neformální sociální struktury, které jim
tuto autonomii navracejí, a jedním z takových mechanismů je kodex vězně.“139
Kodex vězně uvádí140:
•

Nepleť se do věcí jiných vězňů!

•

Nebuď moc zvědavý!

•

Nepouštěj si pusu na špacír!

•

Hleď si svého!

•

Nebonzuj!

Na rozdíl od hodnocení osobnosti vězně personálem (chování, dodržování pořádku a
kázně, nevyhledávání konfliktů, účast na výchovných a vzdělávacích aktivitách, kvalita
kontaktu s vnějším prostředím, zejména rodinou, atd., jej spoluvězni hodnotí právě
podle dodržování vězeňského kódu. Známé je v tomto směru tzv. vězňovo dilema, které
můžeme stručně shrnout: Přinese mi výhodu, když budu spolupracovat, zatímco ostatní
nespolupracují nebo naopak mi přinese výhodu, když nebudu spolupracovat, zatímco
ale ostatní spolupracovat budou?
Svoji velkou cenu a hodnotu mají ve vězení i věci, které jsou „venku“ považovány
za samozřejmé. Protože současné věznice již neupírají vězňům jídlo, spánek, hygienická
zařízení, lékařskou péči, přiměřené ubytování, teplo atd., obracejí vězni svoji pozornost
k přilepšení si, získání „něčeho navíc“. Podle Sochůrka141 to jsou např. „oděvní
součástky (slušivé a padnoucí), cigarety, zapalovače, různé druhy potravin, pochutin a
pamlsků, alkohol a drogy, ale i zprostředkování vynášení či předávání zpráv (zejména
137
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z vazby), opatření mobilních telefonů nebo jen možnosti si z něho zavolat, výjimečně
útočných předmětů včetně zbraní. Výběr není omezen jen na vlastnictví věci jako
takové, ale i kvalitou, cenou a atraktivností.“
Výzkumy ukázaly, že dodržování vězeňského kódu v ženských věznicích vykazuje
některé odlišnosti. Podle Belknapa142 nesdílejí ženy pravidlo nezasahovat do záležitosti
druhých (Nepleť se do věcí druhých!) podobně jako nekomunikovat s personálem. Tato
Belknapova tvrzení mají dle zkušeností autorky málo společného s penitenciární
realitou.
Stavění se do role „mě nikdo jiný a nic jiného nezajímá“ je častou pózou tzv. silných
jedinců, tedy těch, kteří otevřeně nebo skrytě mají významné slovo v kolektivu vězňů.
Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Opět zde platí klasické vězňovo dilema. Pokud
jde o solidaritu proti personálu a jeho rozhodnutí, pak jde většinou o solidaritu před
personálem skrývanou a vězeňskou subkulturou přijímanou, chápanou nebo alespoň
tolerovanou.
Podobně je tomu v požadavku nekomunikovat s personálem. Již ze samotné podstaty
komunikace vyplývá, že žádný vězeň není schopen toto dodržet. Tímto kodexem je
myšlena „podezřelá“ komunikace, budící u ostatních vězňů ostražitost, V pozadí stojí
opovrhované „bonzáctví“, donašečství. Naopak ale vězni kladně hodnotí účelovou
komunikaci s personálem, která je vedena s cílem dosáhnout nějaké výhody atd. Ta
však nesmí být na úkor druhých.
Tzv. druhý život
Druhý život vězňů je reakcí na institucionalizovaný tlak. Vede ke vzniku specifické
vězeňské filozofie, vycházející nejen z odlišného pojetí a analýzy mnohých hodnot a
norem, ale i specifických sociálních rolí ve vězení tak, jak jsme je popsali výše.
Druhý život bývá definován jako „souhrn asociálních a antisociálních aktivit,
zvláštních typů obranných reakcí, uplatňováním specifické hiearchie a negativních
způsobů chování vytváření neproniknutelných kvaziformálních skupin.“143 Nejčastější
formou druhého života je získávání více či méně legálních výhod nebo věcí. Zatímco
u mužů se objevují tzv. kolchozy, což jsou v podstatě lichvářské skupiny dvou až tří
solventních vězňů, kteří půjčují peníze, prodávají předražené věci (nejčastěji kuřivo a
142
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drogy) tak u žen tato organizovaná forma téměř nevyskytuje. Spíše jde o drobné směny,
výměny, někdy i s podtextem druhou doběhnout např. přendáním levného krému
do krabičky od krému značkového a drahého. Mezi ženami jsou časté i směny šperků,
což je u mužů velmi vzácné (nepočítáme-li hodinky). Na rozdíl od mužů také ženy
provozují tyto činnosti osaměle, neorganizují se do žádných skupin. Zatímco u mužů
jsou nejčastějším předmětem této směny kuřivo, drogy nebo káva, u žen dominuje
kosmetika (barva na vlasy apod.). Stejně jako u mužů se objevuje i u žen obtížně
postižitelná forma zasílání balíků na cizí adresu.
Šikana
V mužských věznicích včetně věznic pro mladistvé je šikana závažným problémem.
V ženských věznicích se ji daří eliminovat již v zárodku. Dotazovaní pracovníci
ženských věznic nám shodně uváděli, že projevy fyzické šikany mezi ženami
se prakticky neobjevují. Pokud se šikana mezi ženami vyskytne, jde o psychickou
formu šikany. Tato forma nám byla popsána takto: šikanující odsouzená vyhrožuje
druhé, že napíše jejímu manželovi nebo druhovi „co ve vězení vyvádí“, „že je lesba“
atd. a nutí ji tak, aby ji např. dala nějaké věci, vyhověla jejím požadavkům atd. Tato
forma se mezi muži prakticky nevyskytuje.
Náhradní sexuální ukájení
Na rozdíl od mužů, kde mezi partnery relativně často chybí výraznější citová vazba a
někteří vězni i přímo prostituují, má až 90 % odsouzených žen trvalejší vztah s druhou
odsouzenou a to nejen na úrovni pouhého sexu. Ward a Kasebaum porovnávají
pseudohomosexuální vztahy ve věznicích následovně: „…ačkoliv se někteří muži
ve vězení zamilovávají do spoluvězňů a některé ženy ve vězení využívají sexuálních
styků pouze jako prostředků získání materiálních statků, obecně se role, které muži a
ženy zaujímají v širší společnosti, manifestují i v homosexuálních partnerstvích
ve vězeních. Muži usilují o sexuální uspokojení či materiální výhody a je
pravděpodobné, že k jejich dosažení použijí násilí, zatímco pro ženy je sexuální stránka
vztahu manifestací emoční sounáležitosti.“144 Uvádějí, že v ženských vězeňských
subkulturách je sexuální aspekt homosexuálních partnerství zanedbatelný, zatímco
v mužských věznicích jsou homosexuální vztahy považovány za „sexuální výměnu,

144

Ward, Kassebaum, 1965, cit. Nedbálková, 2006, s. 176
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která nezahrnuje emoční intimitu“145 „V ženském společenství je naopak sex ať už bez
emoční vazby nebo s emoční vazbou tabuizovaným teritoriem, zatímco čistě emoční
provázanost mezi ženami je pokládána za adekvátní projev ženské přirozenosti. Emoční
angažovanost se tak stává normativem homosexuality uvnitř vězení pro ženy a absence
emocí je naopak dominantní ideologií homosexuálních spojení ve věznicích pro
muže.“146 Prostitutivní chování se u žen ve VTOS téměř nevyskytuje. Personálu sdělují,
že se vzájemně citově drží a chtějí být spolu. V těchto vztazích se ženy s homosexuální
orientací vyskytují výjimečně, protože se obecně ve vězení vyskytují sporadicky. Tyto
vztahy trvají i několik let a jsou známy i případy, kdy tyto ženy spolu žijí i po ukončení
VTOS. Někdy nelze samozřejmě popřít určitou zištnost a účelovost těchto vztahů.
Na rozdíl od výše citované Nedbálkové máme za to, že nemusí jít pouze o materiální
výhody. Velmi často jsme pozorovali nejen určitý „podivný“ emotivní doprovod
vyjádřený vězni obvykle slovy „ten druhý (druhá) mě drží, vzájemně se držíme“ nebo, a
to nikoli ojediněle, je vězeň či vězeňkyně chráněn svým partnerem před ostatními.
V této oblasti dochází někdy k necitlivým zásahům ze strany některých členů personálu,
protože tyto vztahy na první pohled vypadají jako šikana. Jeden z partnerů druhému
pere, uklízí, donáší mu jídlo atd. a získává za to buď pocit sounáležitosti s někým nebo
výše zmíněnou ochranu. Existují i rovnocenné pseudo partnerské vztahy. V této
souvislosti lze samozřejmě filozoficky, psychoanalyticky i jinak uvažovat nad tím, co je
primárním předmětem touhy po druhém člověku stejného pohlaví v podmínkách
izosexuální skupiny uvnitř, řečeno Goffmanem, supertotální instituce. Na závěr tohoto
tématu upozorňujeme, že náhradní sexuální ukájení není rozhodujícím prvkem
sociálního klimatu věznice. Ve velké většině, zejména u krátkodobějších trestů, probíhá
(stejně jako mimo prostředí vězení) socializovanými formami. Jsou to zvláště:147
•

bezkontaktní ukájení v rámci fantazijních představ,

•

onanie,

•

kontaktní sexuální ukájení se stejně smýšlejícím partnerem.

Přehlížet však nelze násilné vynucování sexuálních praktik i rizika sexuálně přenosných
nemocí.

145

Tamtéž
Nedbálková, 2006, s. 177
147
Sochůrek, 2007, s. 35
146
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Zneužívání drog
Historie odborného zkoumání drogové problematiky ve vězeňství v České republice
začala v 60. letech 20. století. Především vězeňští lékaři si všimli jevu, který byl tehdy
nazýván jako nadužívání léčiv, samoléčitelství apod. Vězni vyhledávali některé skupiny
léčiv, především antiasthmatika, analgetika a některá psychofarmaka, která požívali buď
jinak nebo v jiných dávkách než určil lékař nebo si je opatřovali bez vědomí lékaře. Je
nutné dodat, že tehdy nepodléhala řada léčiv lékařské preskripci a vězni si je proto
mohli opatřit v podstatě beztrestně např. na pracovištích od civilních zaměstnanců.
Kromě toho bylo zneužívání léčiv až do počátku 80. let minulého století (u některých
léčiv, např. analgetik i déle) oficiálními místy bagatelizováno a podceňováno.
Vedle zneužívání léčiv si vězni snažili vyrábět některé drogy sami. Nejznámějšími
v tomto směru jsou alkoholové zákvasy, vyráběné zkvašením chleba, kompotů nebo
ovoce (tzv. čůča) a silné vývary čaje kombinované s tabákem (tzv. magoráky). Vězni
se rovněž snažili získávat čistící prostředky, obsahující líh (např. čistidla na okna, která
někteří pili) nebo ředidla na barvy a jiné chemikálie za účelem jejich inhalování.
Zaznamenávány byly také pokusy o propašování tehdy dostupných drog do věznic při
návštěvách nebo v balíčcích.
Situace po roce 1989 se příliš v tomto směru nezměnila, vězni se ale snaží získat
především léčiva s psychotropními účinky a klasické drogy – marihuanu, pervitin,
heroin, halucinogeny atd. V tomto směru stoupá i koruptivní tlak na vstupující osoby
včetně vězeňského personálu. I když konkrétní poznatky zatím chybí je s nejvyšší
pravděpodobností v dohledné době třeba očekávat i to, že se těchto aktivit ujmou nejen
jednotlivci (jako převážně dosud), ale i organizované skupiny. Obchod s drogami je,
stejně jako v minulosti, jednou z hlavních součástí „černého“ obchodu mezi vězni.
Výzkum, provedený ve věznicích na přelomu 70. a 80. let minulého století (Drtil,
Sochůrek, 1981) ukázal, že první kontakt s drogou nebo počátek jejího pravidelného
abúzu situovalo do vězení 31 % vězňů (většinou šlo o abúzus léčiv). Procento těch, kteří
získali první individuální zkušenost s drogou až ve vězení v současné době výrazně
klesá.
Věznice uvádějí asi 38,5 % vězňů, kteří jsou evidováni jako abúzéři nebo závislí. Trend
je ve sledovaných letech stoupající (v roce 1998 uváděly věznice 22,5 %).
Kvalifikovaný odhad skutečného stavu (specialisté věznic) se pohybuje kolem 46 %.
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Drogové závislosti jsou jevem sociálním, zdravotnickým a kriminologickým. Pro
potřeby této práce konstatujeme tato východiska:
•

drogová scéna ve věznicích kopíruje drogovou scénu ve společnosti,

•

naprostá většina vězňů (více než 95 %) si individuální zkušenosti s drogami
přináší již z civilního života,

•

zneužívání drog, stejně jako další sociálně patologické jevy, jsou do věznic
vnášeny ze společnosti, ve vězení existují specificky modifikovaným způsobem
a vynášeny opět ven do společnosti,

•

mnoho trestných činů je různým způsobem spojeno jeho ovlivněno drogami.
Důležitým úkolem je stanovit roli drogy nejen v kriminogenezi trestného činu,
ale celé prekriminální kariéře pachatele,

•

měnící se charakteristika osobností pachatelů trestných činů i vnější drogové
scény přináší pro penitenciární oblast relativně nové jevy a problémy.

Současná vězněná subkultura (Sochůrek, Sluková, 2001) je tvořena:
•

pachateli tradičních trestných činů (majetková, „běžná“ násilná, mravnostní atd.
kriminalita)

•

pachateli netradičních a vyšších forem kriminality (organizovaný zločin, obchod
s drogami, obchod s bílým masem atd.)

•

pachateli zneužívajícími svoji moc (ekonomická kriminalita, daňové úniky,
korupce, „tunelování“, pojišťovací podvody atd.), někdy nazývaná také jako
kriminalita bílých límečků.

Ve věznicích, podobně jako ve společnosti, jsou obvykle zneužívány:
Opiáty
Nejznámějším představitelem opiátů je heroin (diacetylmorfin). Po počáteční fázi
zneužívání opiátu se člověk cítí lépe, dochází k příjemnému prožívání. Po čase se však
dostavuje abstinenční syndrom a člověk se cítí normálně jen tehdy, když je pod vlivem
opiátu. Postupně klesá kontrola vlastního chování. V penitenciární praxi patří opiáty
sice mezi velmi ceněné, avšak relativně obtížně získatelné drogy. Lákavý je pro vězně
zejména pocit být „nad věcí“, dosáhnout kýženého ataraktického cíle. Problémem je
však nejistota stálého a pravidelného přísunu této drogy. Rovněž vězeňský personál,
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zejména specialisté, jsou díky poměrně kvalitní odborné přípravě v adiktologické
problematice schopni rozpoznat a pojmout podezření na zneužívání opiátů, protože to je
doprovázeno některými specifickými vnějšími projevy. Rovněž při plánované nebo
i náhodné kontrole těla lékařem nebo i dozorci by tito zjistili vpichy.
Stimulancia
Jde o drogy navozující pocity excitace, síly, činorodosti a zvýšené výkonnosti. Člověk,
který drogu užije nemá potřebu spánku, necítí se unavený. Nejznámějšími drogami
z této skupiny jsou amfetaminy, pervitin (metamfetamin), efedrin, kokain, crack,
MDMA (extasy), khat a PCP (andělský prach).
U stimulancií platí totéž co u opiátů. Jejich tradice ve vězněné subkultuře je ale větší.
Pochází z dob před rokem 1990, kdy všichni vězni museli často velmi tvrdě pracovat
ve směnném provozu (doly, hutě, strojírenství atd.) a pracovní výkon byl hlavní složkou
tzv. převýchovného procesu, od kterého se odvíjelo hodnocení vězně, přídavky
ke stravě a další výhody. Proto povzbuzující prostředky byly vysoce ceněny, i když
vězni většinou v těchto dobách zneužívali léčiva s obsahem efedrinu a nikoliv pervitin
či jinou podobnou drogu.
V současnosti je zejména pervitin považován za „tradiční“ českou drogu a mnozí vězni
s ním mají zkušenost z civilního života. Rovněž jej lze relativně snadno opatřit
na černém trhu venku. Proto je jeho výskyt ve vězeních ve srovnání s dalšími skupinami
drog relativně častý.
U odsouzených žen jsme zjistili, že startovací drogou ve zneužívání psychotropních
látek je právě pervitin. Vězněná kriminální populace upřednostňuje zneužívání této
drogy tzv. „krvavou cestou“ i v civilním životě.
Halucinogeny
Halucinogeny jsou typické deformací vnímání objektivní reality. Patří sem jak látky
přírodního původu (psilocybin, meskalin) tak látky syntetické (LSD). Jejich výskyt
ve vězení je spíše sporadický. Halucinující vězeň je ostatním vězňům i zaměstnancům
okamžitě nápadný. Přesto pokusy o průnik zejména LSD do věznic jsou zjišťovány.
Kanabis a jeho deriváty (konopí)
Nejznámějšími drogami z této skupiny jsou marihuana a hašiš. Někteří autoři považují
tyto drogy za vstupní bránu do světa drog tvrdých, jiní jejich nebezpečí bagatelizují,
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usilují o jejich legalizaci a vydávají je za součást životního stylu mladé generace.
Snahy o propašování marihuany do věznic jsou velmi časté, zejména v balíčcích, kdy je
z cigaret vyklepán tabák a ten je velmi zručně a umně nahrazen marihuanou. Další
pokusy jsou ve formě zapečené marihuany v pečivu, zabalené do igelitových sáčků,
do šampónů a jiné kosmetiky atd. Typický zápach marihuanového kouře je však
v přeplněných věznicích překážkou „tajného“ zneužívání.
Canabinoidy jsou zjišťovány jako startovací droga u většiny mužské vězněné kriminální
populace. Věk prvního experimentu se v poslední době snižuje. V případě mladistvých
vězňů nacházíme v anamnestických údajích první experiment kolem třináctého až
čtrnáctého roku.
Těkavé látky (inhalanty, sniffing)
Nejznámějším a nejnebezpečnějším představitelem je toluen. Základním pozorovatelným psychopatologickým fenoménem je pasivní postoj k abnormálním prožitkům
i nebezpečí otravy a smrti. Po inhalaci jsou patrné poruchy vědomí, vznikají abnormální
jevy především zrakové, ale i sluchové. Vyhasínají emoce, utlumuje se psychomotorika,
později nastupuje strach, který většinou nemá konkrétní podobu člověka, bytosti nebo
jevu a proto bývá označován jako strach z neznámého. Čichači přecházejí později
převážně na jiné drogy. Ti, kteří u čichaných drog zůstávají, patří z hlediska léčebného
mezi nejhůře zvladatelné případy.
V penitenciární praxi se vězni snaží propašovat různé chemikálie z vnějších pracovišť.
Nápadný je však zápach těchto drog i obluzené chování těch, kteří je zneužili.
Zneužívání léčiv (tzv. malé drogy)
Zneužívání léčiv je tradiční a specifickou formou toxikomanické scény vězněné
kriminální subkultury. V současné době je však preskripce léčiv s možnými
psychotropními účinky ze strany lékařů pečlivě zvažována, a proto se mezi vězni
nacházejí méně než v minulosti.
Zneužívají se zejména:
Analgetika a antipyretika: Osoby aktuálně závislé na analgetikách se projevují
kolísáním nálad, útlumem, celkovou rozladou.
Psychostimulancia: Jsou zneužívána s cílem povzbuzení, zvýšení výkonu, pocitu síly.
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Anxiolytika: Nejznámější z nich jsou Meprobamat, Radepur. V průběhu abúzu se mění
osobnost, klinický obraz lze shrnout jako výrazně nepřiměřené chování.
Benzodiazepiny: Patří mezi stále velmi vyhledávané a oblíbené léky zneužívané a
vyhledávané vězni, a to i v civilním životě. Do této skupiny je řazen např. Diazepam
nebo Rohypnol. Účinky těchto léčiv řadě vězňů připomínají účinky alkoholu. Odtud
pravděpodobně pramení jejich obliba. Jelikož je preskripce těchto léků vězeňskými
lékaři velmi opatrná, patří mezi zboží, které se vězni snaží různými cestami dostat do
věznic.
Antiasthmatika: Jsou vyhledávána pro své povzbuzující účinky.
Barbituráty: Závislosti na těchto léčivech jsou velice časté. Typická je nutnost
zvyšování dávek. Vězněná kriminální subkultura je označuje slangovým výrazem
„spafky“.
Zneužívají se i další medikamenty, protože ve vězněné kriminální subkultuře jsou
oblíbené téměř všechny skupiny léčiv, které mohou mít psychotropní účinky. Obliba
jednotlivých skupin léčiv podléhá „módním trendům“, v současné době většina
vězeňské subkultury favorizuje z analgetik Tramal a z antiepileptik Rivotril. Výjimkou
není ani bezvýběrové zneužívání medikamentů. Nejčastěji jsme toho svědky
u multirecidivistů.
Jak jsme uvedli výše je průnik drog do věznic často prezentován jako dominující
problém současného vězeňství.
Roli drog nechceme žádným způsobem bagatelizovat. Ukazuje se, že hlavní přísun drog
do věznic se děje prostřednictvím návštěv příbuzných s minimální kontrolou, v rámci
extramurárních aktivit, v balíčcích, při výměně prádla nebo pronášejí drogy vězni, kteří
pracují na vnějších pracovištích mimo věznici a přicházejí zde do styku s civilními
pracovníky firem.
Dlouhodobé výzkumy prováděné v letech 1999, 2000 a 2001 (Sochůrek, Sluková, 2003)
ukázaly, že z celkového počtu cca 1400 zkoumaných vězňů (mladistvých, žen,
prvovězněných mužů a mužů recidivistů) přiznalo 56 % abúzus drogy. Konkrétně šlo
o tyto údaje. Ze zkoumaného počtu mladistvých přiznalo abúzus drogy 82 %,
odsouzených žen 54 %, prvovězněných mužů 46 % a mužů recidivistů 59 %. Citovaní
autoři prováděli stejnou metodikou výzkum již roce 1999. Tehdy bylo zjištěno, že
abúzus drog přiznalo 66 % mladistvých, 30 % žen, 38 % prvovězněných mužů a 37 %
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recidivistů. Porovnáním obou výzkumů je vidět masivní nárůst drogové problematiky
ve vězeních. Tento údaj je však třeba korigovat tím, že naprostá většina odsouzených
přichází do věznic již s drogovou zkušeností.
Podle dalších výzkumů (Sochůrek, Sluková 2001) zneužilo prvně drogu až ve vězení
pouze 8 % vězňů. To znamená, že 92 % z nich přichází s touto zkušeností již z venku.
Obecným zjištěním též bylo, že ženy začínají se zneužíváním drog později než muži.
Tento rozdíl se však postupně stírá.
Dle námi zkoumaných zaměstnanců ženských věznic má drogovou anamnézu
v životní historii 90 % vězeňkyň mladších 26 let. Zneužívanými drogami jsou
převážně pervitin, u odsouzených Romek heroin.
Z hlediska motivace trestné činnosti mužů závislých na drogách převládá opatření
prostředků na nákup drogy. To se děje nejčastěji krádežemi, loupežemi a podobnými
formami trestné činnosti.
U odsouzených žen jde o kapesní krádeže nebo krádeže na zakázku v obchodech
(zejména drahé kosmetiky). Opatřování si peněz prostitučním chováním odsouzené
ženy nepřiznávají a pokud ano, pak pouze skryté formy – night cluby, tanečnice
v nočních barech, společnice apod.
Pokud se týká průniku drog do věznic, bývá obvykle brzy zjištěn a v citovaných
výzkumech se objevil jako spíše sporadický než masivní. Podobné výsledky jsme
získali i od námi oslovených zaměstnanců ženských věznic. Za příčinu tohoto jevu
označuje personál neschopnost většiny žen udržet tajemství. Rády se svěřují druhým a
tím se poznatky velmi často dostávají k personálu.
Odsouzené ženy se snaží získávat od lékařů léky na nejrůznější bolesti. Nejčastěji
si stěžují na nespecifické bolesti břicha, podbřišku, bolesti hlavy, migrény, nespavost.
Muži si častěji stěžují u lékaře na bolesti zad a kloubů. Ženy jsou ve svých prosbách
na zdravotnický personál více naléhavější, muži častěji volí formu výhružek a stížností.
Někdy se vězni chtějí vyhnout rizikům s pašováním drog do věznic a nebo nejsou tak
solventní, aby si je mohli opatřit. Proto si sami vyrábějí náhražkové drogy.
Nejoblíbenější náhražkovou drogou je tzv. „magorák“. Magorák je silný vývar čaje
kombinovaný s dýmkovým tabákem. Někdy do něj vězni přidávají některá léčiva. Tento
nápoj nazývají „řezaný magorák“.
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Další druhy představují tzv. „čůča“ neboli „kvašáky“. Jsou to alkoholické nápoje
pochybné chuti i kvality, připravované nejčastěji zkvašením kompotů, ovoce nebo
i chleba.
Formy agrese v penitenciárním prostředí
Prostředí vězení je obecně považováno za deprivační a značně zátěžové. To vede
k různým obranným reakcím, které mohou ale nemusejí vybočovat z normy. Přesto
se obecně konstatuje, že přítomnost agresivního chování v penitenciárním prostředí je
častější než v prostředí civilním. V tomto ohledu je zajímavé, že agresivní jedinci
(zejména muži) mívají ve vězení často pozici „kingů“, vlivných a respektovaných
vězňů. U vězněných žen je tomu naopak, agresorkám se vyhýbají a nechtějí s nimi mít
nic společného.
Důvody relativně častého výskytu různých forem agresivního chování v podmínkách
vězení lze shrnout do těchto bodů: (Sochůrek, 2007)
•

značná kumulace problémových osobností

•

soustředění většího počtu osob v malém prostoru

•

dlouhodobý pobyt s lidmi, které si nemůže vybrat a nemůže svévolně od nich
uniknout

•

vnitřní proorganizovanost života ve vězeních

•

ztráta soukromí a intimity

Ve vězení nalézáme všechny formy agresivního chování – fyzickou, verbální
i nepřímou agresi. Útočníky bývají vězni s agresivními sklony, ale i ti, kteří se ocitnou
v momentální psychické tísni nebo rozladě. Poměrně vzácné jsou formy instrumentální
agrese, např. za účelem útěku nebo vzetí rukojmí.
Podle objektu agrese jde o agresi:
• mezi vězni navzájem
• vězňů vůči příslušníkům nebo zaměstnancům
• agrese zaměstnance vůči vězňům
• agrese mezi zaměstnanci
• šikana
Sochůrek (2007) poukazuje na to, že důsledkem širšího uplatňování trestů
nespojených s odnětím svobody může být zhoršení bezpečnostní skladby vězněných
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osob. „Znamená to, že bude slábnout „rozředění“ vězněné kriminální populace méně
narušenými vězni, kteří by se k násilí vůči zaměstnancům nebo spoluvězňům nikdy
neuchýlili“148 a mohli by i dávat najevo svůj odpor k takovému chování. Zajímavé
v tomto směru je, že odpor k násilí má i mnoho recidivistů – pachatelů „klasické“
majetkové trestné činnosti. Agresivních násilníků se bojí a po personálu požadují,
aby s nimi nebyli umisťováni na cely.
Pracovníci vězeňské služby se snaží těmto projevům předcházet např. tím, že dbají
na to, aby méně narušení nebo různě oslabení vězni nebyli zařazeni na celu s těmi,
kteří mají tendence k násilnému chování nebo jsou nesnášenliví. Někteří vězni svoji
agresi ventilují nepřímo. To se projevuje ničení majetku, výstroje a dalšího zařízení.

148

Sochůrek, 2007, s. 25
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II. Empirická část
1 Výzkumné šetření
1.1 Zdůvodnění výzkumného šetření
Dlouhodobý trend nárůstu trestné činnosti je jedním z velmi palčivých problémů
současnosti. Kriminalita je zároveň doprovázena řadou dalších sociálně patologických
jevů, jejichž příčiny a další rozvoj nacházíme velmi často v oblasti fungování rodiny,
školní docházky, trávení volného času. Teprve až když se člověk objeví před soudem a
ve vězení, shledáváme, kolik mělo jeho okolí před sebou faktů, informací nebo jen
„tušení“, že se děje něco nedobrého. Málo se ale zabýváme otázkou, zda okolí, zejména
rodina, byla vůbec schopna na tyto skutečnosti adekvátně reagovat. Bývá poměrně
časté, že různé poruchy v psychické, vztahové a sociální oblasti nacházíme zvláště
v rodinách a nejbližším sociálním okolí delikventa.
I když kriminalita žen tvoří asi jednu dvacetinu ze všech zjištěných trestných činů a
přibližně stejné procento žen nacházíme ve vězeních, poslední roky ukazují trvalý
nárůst trestné činnosti žen a tím i jejich stoupající počty ve věznicích.
Poukazujeme-li o několik řádek výše na to, že příčiny mnohých sociálně patologických
jevů shledáváme uvnitř rodiny, musíme si zejména povšimnout i toho, že žena, která
se nachází ve vězení, nemůže plnit zejména svoji roli matky.
V posledních dvou desetiletích došlo k významným posunům v chápání trestu a trestání.
Není to jen zvýšený důraz na ukládání trestů nespojených s odnětím svobody, ale
i snahy o zkvalitnění výchovné a terapeutické péče s vězněnými. Jako nejvýraznější
úspěch se v tomto směru jeví zřízení specializovaných oddělení pro zacházení
se specifickými skupinami odsouzených (s mentálním postižením, s poruchami
osobnosti, závislé na drogách, sexuální devianty atd.) a z našeho pohledu zejména
zřízení oddělení pro výkon trestu matek s dětmi.
Záměr zkoumat osobnostní a sociální profil odsouzených žen ve výkonu trestu se zrodil
poté, co jsme v minulosti (1999, 2001, 2002, 2006) opakovaně prováděli výzkumná
šetření zaměřená na vězněnou kriminální populaci. Šetření byla prováděna v rámci
výzkumné činnosti Institutu vzdělání VS ČR, kdy jsme participovali na některých
širších studiích Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, která si kladla
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za cíl zmapovat současnou toxikomanickou scénu u vězněné kriminální populace. Další
výzkumné šetření v penitenciárním prostředí proběhla ve spolupráci s PedF UK Praha
jako součást širší studie zaměřené na úroveň poskytovaných rezidenčních služeb
odsouzeným ve výkonu trestu s různými typy postižení.
V rámci těchto jednotlivých výzkumných šetření skupin vězňů, které byly vybrány
podle předem daných kritérií zadavatele, se mimo náš výzkumný záměr objevovala
překvapivá zjištění (např. prudký nárůst odsouzený žen zneužívajících pervitin tzv.
krvavou cestou, nárůst závažné násilné trestné činnosti, které se dopustily ženy aj.) Tato
zjištění nás vedla k tomu, že je nutné se zaměřit a cíleně podrobit zkoumání
i problematiku výkonu trestu žen. Odsouzené ženy tvoří přibližně pět procent vězněné
populace, což na první pohled vypadá jako nepočetná skupinu vězněných osob, ale o to,
jak se zdá, specifičtější a náročnější na speciální zacházení v penitenciárním prostředí.
Z přehledu vývoje počtu vězněných, který uvádíme dále v TAB 1 je však zřejmé, že
počet vězněných žen kopíruje stále stoupající počet vězněných mužů. Je tedy zřejmé, že
počet žen ve věznicích trvale narůstá a zatím nic nesvědčí o tom, že by se měl zastavit
nebo začít klesat.
Předkládaná disertační práce nahlíží na problematiku vězněných žen zejména s ohledem
na poslání ženy jako matky. Tím je také vymezen náš zkoumaný soubor, uchopení
výzkumného problému i jeho zpracování.

1.2 Cíle a metody výzkumného šetření.
Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit faktory a zvláštnosti delikvence a výkonu
trestu ve specifických skupinách žen.
Těmito skupinami jsou:


Ženy odsouzené k dlouhodobým trestům

Pro účely našeho výzkumného šetření jsme si tuto skupinu vymezili tím, že tyto ženy
byly odsouzeny k trestu odnětí svobody delšímu než osm let a ve výkonu trestu odnětí
svobody jsou v době našeho výzkumného šetření nejméně pět let.
Děti těchto žen vyrůstají většinu dětství, puberty i adolescence bez péče matky. Bývá to
u příbuzných matky (prarodičů, otce, sourozenců matky), mnohdy ale i u „cizích“ osob
v náhradní péči nebo v dětských domovech. Ve výkonu trestu bývají tyto odsouzené
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většinou za násilnou trestnou činnost, spáchanou zpravidla v intrafamiliárním prostředí.
Trestnému činu předcházela v některých případech dlouhodobá viktimizace. Ta má
většinou podobu domácího násilí, stálých hádek, jejichž obsah sice zejména menší děti
nechápou, ale dobře rozumí napětí v rodině, prožívají úzkost a strach. Je všeobecně
známou skutečností, že děti, které v dětství takovéto události v rodině zažily,
se v dospělosti samy stávají oběťmi nebo naopak pachateli intrafamiliárního násilí.


Ženy, které vykonávají trest odnětí svobody v oddělení pro výkon trestu matek
s dětmi

Toto oddělení má z pohledu odsouzených matek dva základní, avšak vzájemně
neoddělitelné cíle. První cíl je naučit se o dítě starat a někdy k němu i nalézt odpovědný
a láskyplný vztah. Druhý cíl má rozměr reintegrační. Žena - matka by si během výkonu
trestu měla uvědomit, že jejím prvořadým úkolem je vychovávat dítě a své problémy
„v civilu“ řešit vždy s ohledem na dítě.
Z pohledu dítěte jde především o to, že dítě může být s matkou a hlavně nemusí být
v ústavní péči. V té končí mnohé děti, pokud odsouzená nemá kvalitní rodinné zázemí,
které se dítěte po dobu jejího výkonu trestu odnětí svobody ujme.
Všechna popsaná opatření můžeme chápat jako specifický druh terciární prevence
z pohledu matek a nepřímo i jako primární prevenci z pohledu dětí.
Šíře tohoto cíle nás vedla ke stanovená tří dílčích cílů, rozdělených dále na jednotlivé
úkoly.
Jak jsme uvedli výše, empirická část naší práce se soustřeďuje na dvě skupiny
vězněných žen, které jsou nejen z penitenciárního, ale zejména pedagogického a
psychologického hlediska v mnoha ohledech specifické.
Soustředili jsme se na popis různých skutečností a jevů, které provázejí věznění.
Pokusili jsme se najít takové, u kterých jsme na základě našich vlastních zkušeností
z práce ve vězeňství, rozhovory s pracovníky věznic, odsouzenými a studia odborné
literatury a dalších pramenů předpokládali ve vězněné ženské populaci ve srovnání
s vězni - muži zvláštnosti a specifika.
K dokreslení a lepší orientaci v tématu uvádíme u některých problémů i údaje z našeho
jiného výzkumu žen odsouzených za méně závažné trestné činy (N = 70), které
nestrávily ve vězení déle než jeden rok. Podrobněji však tuto tématiku dále
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nerozpracováváme. Cílem naší práce je zabývat se zvláštními a specifickými skupinami
odsouzených žen, za které považujeme právě dvě námi zkoumané skupiny. U těch také
přepokládáme nejvýraznější rozdíly proti vězněné mužské populaci.
Dílčí cíl č. 1
Zjistit, analyzovat a popsat rozdíly ve vybraných anamnestických charakteristikách žen
odsouzených k dlouhodobým trestům a ženami, které se výkonu trestu odnětí svobody
pečují o dítě.
Dílčí cíl č. 2
Zjistit, analyzovat a interpretovat některá kriminologická, psychosociální, penologická a
penitenciární specifika žen odsouzených k dlouhodobým trestům odnětí svobody.
Dílčí cíl č. 3
Zjistit, analyzovat a interpretovat některá kriminologická, psychosociální, penologická a
penitenciární specifika odsouzených žen, které ve výkonu trestu odnětí svobody pečují
o dítě v oddělení pro výkon trestu matek s dětmi.
Námi stanovené cíle jsou zpracovány ve dvou rovinách.
První cíl (Cíl č. 1) se soustřeďuje pouze na popis některých anamnestických údajů
zkoumaných skupin vězněných žen. Pokusili jsme se zde zjistit, zda existují mezi námi
zkoumanými soubory žen některé rozdíly v rodinné, sociální i kriminální anamnéze.
Z toho důvodu jsme přiřadili do tabulek i informace o ženách, které byly odsouzeny
k trestu odnětí svobody v trvání do jednoho roku. Tyto ženy dle našeho názoru
představují do současné doby typickou vězněnou kriminální subkulturu. Jde
o pachatelky méně závažné, většinou majetkové kriminality. Údaje o těchto
odsouzených v předložené disertační práci nevyhodnocujeme, protože naše pozornost
byla upřena zejména na problém dlouhodobější absence matky v rodině, popř. na roli
mateřství v reintegračním procesu.
Další dva cíle (Cíl č. 2 a Cíl č. 3) sledují již vliv a význam zjišťovaných faktorů
na penitenciární a resocializační proces s ohledem na poslání ženy jako matky.
Úkol č. 1
Na základě analýzy dostupných statistických dat, kvalitativního výzkumného šetření
metodou interview a rozhovoru se zaměstnanci věznic a odsouzenými posoudit
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následující charakteristiky žen odsouzených k dlouhodobým trestům a žen, které
ve výkonu trestu odnětí svobody pečují o své dítě:
•

věk odsouzené v době našeho šetření,

•

rodinné zázemí odsouzené v dětství (dysfunkční nebo afunkční rodina,
rozhárané rodinné prostředí, negativní role některého z rodičů nebo jeho absence
ve výchově),

•

rodinný stav odsouzené,

•

nejvyšší dosažené vzdělání,

•

mateřství odsouzené ženy,

•

uložení alternativní sankce před nepodmíněným odsouzením,

•

recidiva,

•

zneužívání drog v anamnéze,

•

predelikventní chování.

Úkol č. 2
Na základě analýzy dostupných statistických dat, kvalitativního výzkumného šetření
metodou interview a rozhovoru se zaměstnanci věznic a odsouzenými posoudit
následující charakteristiky žen, odsouzených k dlouhodobým trestům:
•

forenzně psychologická charakteristika trestného činu

•

vybrané anamnestické charakteristiky se vztahem k charakteru trestné činnosti

•

penitenciární charakteristika chování odsouzených a jejich vývoj

Úkol č. 3
Na základě analýzy dostupných statistických dat, kvalitativního výzkumného šetření
metodou interview a rozhovoru se zaměstnanci věznic a odsouzenými posoudit
následující charakteristiky žen, které ve výkonu trestu odnětí svobod pečují o dítě a jsou
umístěny v oddělení pro výkon trestu odnětí svobody matek s dětmi ve Věznici Světlá
nad Sázavou:
•

věk odsouzené v době našeho šetření,

•

rodinné zázemí odsouzené v dětství. (Dysfunkční nebo afunkční rodina,
rozhárané rodinné prostředí, negativní role některého z rodičů nebo jeho absence
ve výchově dítěte jsou výraznými kriminogenními faktory. Rovněž jejich
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„přenos“ do dospělosti a tím do vlastní rodiny bývá často komplikací, pokud ne
přímo překážkou úspěšné reintegrace.),
•

rodinný stav odsouzené je rovněž důležitým faktorem, se kterým musí
penitenciární pracovníci při edukativní i terapeutické činnosti s odsouzenou
pracovat. Existence kvalitního rodinného zázemí je prvkem, který významně
zvyšuje šanci reintegrace odsouzené do společnosti,

•

nejvyšší dosažené vzdělání. (Vzdělanostní úroveň se podobně jako rodinné
zázemí v dětství ukazuje jako jeden z významných faktorů, který ovlivňuje
kriminalitu. Výzkumy ve všech rozvinutých zemích světa ukazují, že úroveň
dosaženého vzdělání je nepřímo úměrná počtu vězněných - čím vyšší
vzdělanostní úroveň, tím nižší kriminalita.),

•

mateřství odsouzené ženy. (To, zda je odsouzená žena matkou považujeme
minimálně za stejně důležité jako její rodinné zázemí v civilním životě. Navíc
skutečnost, zda se před nástupem trestu řádně starala o děti je významným
prvkem, na kterém lze stavět celý výchovný a terapeutický proces a zacházení
s odsouzenou.),

•

alternativní tresty. (Uložení alternativního trestu před prvním nepodmíněným
odsouzením je signálem, že žena většinou není schopna takové autoregulace,
aby se znovu nedostala do konfliktu se zákonem. I to je významný poznatek pro
penitenciární pracovníky při zacházení s odsouzenou ženou. Jak ale zmiňujeme
dále, ukládání alternativních trestů je ze strany soudů často paušální, bez
dostatečné znalosti osobnosti odsouzené a tím i předpokladů, zda alternativní
sankce může u konkrétní ženy splnit svůj účel. Z vnějšího pohledu lze mít často
za to, že soudy přistupují k mnohým těmto ženám ve srovnání s muži
shovívavěji, zejména pokud má žena dítě. Kvalita péče o ně však není podle
našich poznatků vždy soudem důkladně zkoumána.),

•

recidiva (Zaměřili jsme se na opakovaný pobyt odsouzených ve výkonu trestu.
V souvislosti s alternativními sankcemi lze stejně jako v jejich případě uvažovat
o tom, zda stupeň kriminální infekce odsouzené je natolik vysoký, že ani trest
odnětí svobody neplní svůj účel nebo zda negativní roli sehrála i prizonizace.),

•

zneužívání drog v anamnéze patří mezi významné kriminogenní faktory (Tyto
odsouzené ve vězení vyžadují odborné zacházení buď ve specializovaném
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oddělení nebo alespoň umístění do bezdrogové zóny. Rovněž reintegrace těchto
odsouzených bývá složitá, protože velmi často jediné prostředí, které znají a
které je po výkonu trestu přijme je právě toxikomanická subkultura. Není třeba
dodávat, že to mnohdy bývá nejlepší cesta k recidivě.),
•

predelikventní chování je faktorem, který nepřímo ukazuje na stupeň
kriminální infekce a fixaci případných disociálních či antisociálních prvků
chování, norem a hodnot. Často přímo úměrně souvisí s recidivou.

Při konstrukci výzkumného úkolu jsme se museli rozhodnout mezi sběrem dat přímo
mezi vězni nebo expertním výzkumem mezi personálem. Nakonec jsme přikročili ke
kombinaci obou přístupů. Při rozhovorech s odsouzenými ženami jsme ale museli mít
neustále na paměti, že mnohé otázky budou vězeňkyně považovat za ohrožující, intimní
a nepříjemné a dalo se očekávat, že hodnota výpovědí nemusí vždy být vysoká. Zároveň
jsme museli co nejvíce snížit úroveň citového zabarvení, které výpovědi vězňů a zvláště
odsouzených žen provází a významně snižuje věrohodnost jejich odpovědí. Rovněž
všechny odsouzené procházejí během přípravného řízení, vazby i výkonu trestu (často
i v civilu) mnoha vyšetřeními a na problematiku, kterou sledujeme v této práci byly již
mnohokrát dotazovány. To v nich často vzbuzuje negativní emoce. Z toho plyne
zvýšené riziko zkreslených výpovědí, odmítaní komunikace nebo alespoň neochota
spolupracovat.

1.3 Metody výzkumného šetření
Realizace výzkumného šetření proběhla ve věznicích Opava a Světlá nad Sázavou
v letech 2008 a 2009. Provedli jsme, jak zmiňujeme výše, osobní rozhovory
se zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na programech zacházení s vězněnými ženami.
Zároveň jsme prostudovali i osobní spisy odsouzených žen, zvláště rozsudky, výpisy
ze znaleckých posudků a osobní dotazníky, popř. další dokumentaci. Hovořili jsme
s některými odsouzenými ženami.
V rozhovorech

s vychovatelkami,

psycholožkami,

pedagožkami

a

sociálními

pracovnicemi jsme se pokusili ke každé konkrétní odsouzené složit z této mozaiky
informací celkový obraz osobnosti odsouzené.
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Ke sběru dat jsme použili následující metody:
1. analýzu vybraných statistických dat VS ČR
2. analýzu spisové dokumentace vybraných odsouzených žen
3. popis podmínek ve věznicích na základě vlastního pozorování i zkušeností autorky
za dvacet let práce ve vězeňství
4. interview se specialisty oddělení výkonu trestu
5. rozhovor s vězněnými ženami
6. jiné dokumenty a záznamy v navštívených věznicích
7. dokumenty a záznamy z vlastní penitenciární praxe autorky
Analýza vybraných statistických dat
Analyzovali jsme ta statistická data VS ČR, kterými se v naší práci zabýváme a která
jsou statisticky sledována (vzdělanost vězňů, délky uložených trestů, recidivu, apod.).
Rovněž zde uvádíme některé obecné charakteristiky současné vězněné populace,
vztahující se k tématu práce. Naším cílem bylo ukázat složení vězněné populace
z hlediska věku, páchané trestné činnosti, stupně vzdělanosti a některých dalších
charakteristik. Témata diskutujeme částečně v teoretické části práce, některá jsme
logicky přiřadili k tématům, která diskutujeme dále.
Rozhovor
Metoda rozhovoru spočívá ve verbální komunikaci respondenta s výzkumným
pracovníkem. V jeho průběhu jsme se snažili získat upřesňující postřehy a hodnocení
náhodně vybraných respondentů z řad odborného personálu i vězněných žen a dále při
rozhovorech s pracovníky ve věznicích na Slovensku, v Polsku a Rakousku.
Podle Ondrejkoviče (2006) přes vážné výhrady k exaktnosti rozhovoru jako vědecké
metody se „rozhovor považuje za pomocný prostředek na dodatečné vysvětlení
(osvetlenie) procesů, které zkoumáme jinými metodami, některými metodology (zejména
v psychologii a klinické psychologii) se považuje za jednu z nejvýznamnějších metod
zkoumání lidí.“ 149

149

Ondrejkovič, 2006, s. 133
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Interview
Od pojmu rozhovor někteří autoři odlišují pojem interview. „Zatímco rozhovor
zpravidla vedeme bezprostředně se zkoumanou osobou, případně respondentem
za účelem jeho zkoumání, popř. lepšího poznání, interview je rozhovor o předmětu
zkoumání s jinou osobou, příp. skupinou.“150 My jsme se během našeho výzkumného
šetření dotazovali členů personálu a zkoumali jejich názory na určité jevy ve vězení.
Tento náš přístup lze do jisté míry považovat právě za použití techniky interview.
Pozorování
Pozorovali jsme vězněné osoby151 jak během vlastní praxe ve vazební věznici a věznici,
tak i během návštěv v různých vězeňských zařízeních včetně několika v zahraničí.
Hypotéza
Podle Ondrejkoviče152 je hypotéza „podmíněně pravdivý výrok o vztahu mezi dvěma
nebo více jevy, o příčinách, existenci nebo změně nějakého jevu nebo objektu. Je možné
ji verifikovat (potvrdit) nebo falzifikovat (vyvrátit).“
Gavora153 „uvádí zlatá pravidla hypotézy“. Jsou to:
„1. Hypotéza je tvrzení. Vyjadřuje se oznamovací větou. Na konci výzkumu musíme toto
tvrzení přijmout (je to pravda) nebo vyvrátit (není to pravda).
2. Hypotéza vyjadřuje vztah mezi dvěma proměnnými.
3. Hypotéza se musí dát testovat. Její proměnné se musí dát měřit a kategorizovat.“
Naše základní východiska uchopení zkoumaného problému se vyznačují vysokou
variabilitou a šíří zkoumaných problémů. Proto jejich jednoznačné uchopení, členění a
dělení se ukázalo jako velmi složité. Naše práce chce především poukázat na roli ženy
jako matky a všechny okolnosti, které nedostatečná role matky v budoucím životě dítěte
může hrát. Pokud už žena trestnou činnost páchá, nehraje to, že je matkou tak
významnou roli jako to, jak svoji roli plnila matka odsouzené.
150

Ondrejkovič, 2006, s. 134
Při zpracování naší práce jsme se často dostávali do stylistických problémů. Některé znaky vězněné
populace jsou společné mužům i ženám a ze stylistického hlediska nejde vždy dobře toto oddělit,
narušovalo by to čtivost a plynulost textu. Pokud pojednáváme výhradně o zvláštnostech vězněné
ženské populace, užíváme termíny vezněné ženy, odsouzené ženy apod., pokud hovoříme o vězních
popř. vězněných osobách, máme na mysli celou vězněnou populaci, tedy i mužskou.
152
Ondrejkovič, 2006, s. 124 a násl.
153
Gavora, 2001, s. 60, cit. dle Ondrejkovič, 2006, s. 126
151
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I když jsme naše cíle rozpracovali do jednotlivých úkolů, kvalitativní pojetí našeho
výzkumného šetření nás vede k tomu, že některá zjištění, která vyplynula z 1. cíle práce
musíme blíže specifikovat a podrobněji analyzovat u každé ze zkoumaných skupin žen
právě proto, abychom vystihly výše uváděný hlavní záměr naší práce.

1.4 Charakteristika zařízení, ve kterých bylo provedeno výzkumné šetření
Věznice Opava
Ve Věznici Opava vykonávají trest odnětí svobody jak muži, tak ženy a to ve dvou
od sebe vzdálených objektech.
Ženská část věznice je určena pro odsouzené ženy zařazené do věznic typu A s dohledem, B - s dozorem, C - s ostrahou a D - se zvýšenou ostrahou. Ve věznici jsou
vykonávány i výjimečné a doživotní tresty. Součástí věznice je oddělení pro výkon
ochranných léčeb žen závislých na alkoholu a drogách, a dále specializovaná oddělení
určená pro ženy, které trpí poruchami osobnosti a odsouzené s mentální retardací.
Věznice je určena pro cca 450 vězněných, v době zpracování tohoto textu se zde
nacházelo 439 odsouzených, z toho 247 žen.
Od 1. 1. 2010 je ve věznici Opava zřízen i ústav pro výkon zabezpečovací detence.
Věznice Světlá nad Sázavou
Ve věznici Světlá nad Sázavou vykonávají trest odnětí svobody na rozdíl od Opavy
pouze ženy, rovněž zařazené do všech čtyřech typů věznic. Součástí věznice je
specializované oddělení pro matky s dětmi (kapacita je pro 15 matek a 20 dětí), trvale
pracovně nezařaditelné ženy (kapacita 50 míst) a bezdrogová zóna.
Kapacita věznice je 550 míst. V době zpracování tohoto textu bylo ve věznici 650
odsouzených žen.
1.5 Charakteristika zkoumaného vzorku
A) První zkoumaná skupina je zastoupena odsouzenými ženami odsouzených
k dlouhodobému trestu, které byly v době našeho šetření ve výkonu trestu nejméně
5 let. Zkoumali jsme celkem 28 těchto žen (N = 28).
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B) Druhá zkoumaná skupina je zastoupena odsouzenými ženami, které vykonávaly
v průběhu našeho šetření trest odnětí svobody na oddělení matek s dětmi ve Věznici
Světlá nad Sázavou. Celkem jsme zkoumali 33 těchto žen (N = 33).
Podrobnější charakteristiky jednotlivých zkoumaných skupin uvádíme vždy v úvodu
příslušné kapitoly.
Vybrané pojmy
V další části práce budeme používat řadu pojmů z oblasti práva, ale zejména penologie
a dalších penitenciárních věd. Jelikož mnohé tyto pojmy jsou mimo uvedené disciplíny
jen zřídka užívané, vysvětlíme nyní stručně jak pojmy pro potřeby naší práce chápeme.
Vězeňská služba je zřízena z. č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži ČR.
Jejími hlavními úkoly je mimo jiné správa a střežení vazebních věznic a věznic;
střežení, předvádění a eskortování osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí
svobody; prostřednictvím programů zacházení soustavně působit na osoby ve výkonu
trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem
vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění.
Věznice. Zařízení, ve kterém je vykonáván trest odnětí svobody podle zákona
č. 169/1999 Sb. (dále ZVTOS) Věznice zabezpečují, aby trest odnětí svobody plnil svůj
účel a byl vykonáván v souladu s citovaným zákonem.
Vazební věznice. Vazební věznice zabezpečují, aby vazba plnila stanovený účel
v souladu se zákonem č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby (dále ZVV), ve znění pozdějších
předpisů.
Obviněná. Žena, na kterou byla v rámci přípravného řízení uvalena soudem vazba.
Cílem je, aby obviněná byla k dispozici orgánům činným v trestním řízení. Jako jeden
z hlavních principů je uplatňována presumpce neviny.
Odsouzená. Žena, který byla pravomocně odsouzena k trestu odnětí svobody a tento
trest v době šetření vykonávala.
Dlouhodobý trest. Pro potřeby této práce rozumíme dlouhodobým trestem odnětí
svobody trest, při kterém odsouzená žena stráví ve vězení déle něž pět let. Vycházíme
z předpokladu, že za tuto dobu dojde k úplné adaptaci na podmínky výkonu trestu,
odsouzená většinou pobyt ve věznici začne chápat jako jiný způsob života. Za tuto dobu
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dojde také k významným změnám jak u odsouzené, tak zejména ve vnějším prostředí
(rodině, vyrostou děti atd.). Podobně dojde k výrazným změnám i v širším „civilním“
okolí ženy, které mohou zásadně ovlivnit její život po propuštění.
Krátkodobý trest. Pro potřeby této práce považujeme za krátkodobý trest ten, kdy
odsouzená žena nepobývala ve vězení (včetně případného pobytu ve vazbě) déle než
jeden rok. Vycházíme z předpokladu, že za tuto dobu může u většiny odsouzených dojít
k určitému rozvoji institucionalizace, nikoliv však ideologizace v oblasti adaptace
na vězeňské prostředí (prizonizace). Podobně v době do jednoho roku většinou nedojde
v „civilním“ okolí ženy k natolik významným změnám, které by výrazně ovlivnily její
život po propuštění.
Oddělení pro výkon trestu u matek nezletilých dětí (dále oddělení pro matky s dětmi)
– je zřízeno podle § 67 ZVTOS a § 91 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999
Sb., kterou se vydává Řád výkonu trestu (dále ŘVTOS). Nachází se ve Věznici
ve Světlé nad Sázavou, kde vykonávají trest odnětí svobody ženy, které u sebe mají
ve věznici dítě v souladu s ustanoveními výše uvedených norem.
Dozorce. Uniformovaný příslušník VS, který je aktérem nepřetržité celodenní práce
s vězni. Provádí soustavnou kontrolní a dozorčí činnost, odpovídá za dodržování
stanoveného pořádku a kázně ze strany vězněných. Zajišťuje veškeré denní činnosti
(výdej stravy, vycházky, předvádění atd.).
Psycholog je odborný civilní zaměstnanec, který garantuje u odsouzených odbornou
psychologickou činnost a odbornou úroveň realizace programu zacházení.
Sociální pracovník je odborný civilní zaměstnanec, jehož základním úkolem je
samostatná sociální práce. Zvláště se zaměřuje na styk odsouzených s rodinou a dále
takovou činnost, která napomůže odsouzeným k plynulému přechodu do řádného
občanského života. Při realizaci sociální práce se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění
pozdějších novel a dbá na zajištění a dodržení standardů kvality poskytovaných
sociálních služeb.
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Speciální pedagog154 je odborný civilní zaměstnanec, který garantuje u svěřených
odsouzených odbornou úroveň realizace programu zacházení a vnitřní diferenciace.
Provádí pedagogickou diagnostiku a metodicky řídí a ovlivňuje všechny výchovné
aktivity s vězněnými.
Vychovatel je civilní zaměstnance VS, jehož základním úkolem a posláním je
komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená
na celkový rozvoj osobnosti odsouzeného.
Specializované oddělení – oddělení, kde je specializovaně, zpravidla léčebněterapeuticky zacházeno s určitou skupinou vězněných.
Bezdrogová zóna – samostatná část věznice, kde jsou umístěni odsouzení, u kterých je
hlavním cílem zacházení a oddělení od možnosti zneužít drogu nebo být negativně
ovlivňováni těmi, kteří drogy zneužívali.
Program zacházení se zpracovává pro každého odsouzeného a podílejí se na něm
psycholog, pedagog, vychovatel, sociální pracovník a lékař. Jeho obsahem, který je
diferencován podle osobnosti odsouzeného, jsou zejména pracovní, zájmové,
terapeutické, vzdělávací a další činnosti. Program zacházení je i významným prvkem
komunikace vězně s personálem.
Prizonizace – je většinou vykládána jako sžití se s vězeňskou subkulturou, „vězení
domovem“.155
Institucionalizace – „je výsledek adaptace na přísně a vysoce organizovaný život
ve vězení“156, který musí akceptovat a podřídit se mu až na případy velmi krátkých
několikadenních trestů každý vězeň.
Ideologizace – „je proces přizpůsobení se normám, hodnotám, názorům a postojům,
které se vytvářejí v neformálních skupinách odsouzených, přizpůsobení se vězeňské
subkultuře, které má desocializační charakter“157.
154

„Pojmenování „speciální pedagog“ v katalogu funkcí ve VS ČR není právě šťastné, protože člověk
neznalý problematiky vězeňství se mylně domnívá, že jde o absolventy studia speciální pedagogiky,
nejčastěji oboru etopedie. I když tito „skuteční“ speciální pedagogové ve vězeňství také pracují, je
většina těchto funkcí obsazena lidmi s jiným typem pedagogického a dosud i nepedagogického
vzdělání, jelikož donedávna bylo požadavkem pro zařazení do této funkce jen vysokoškolské vzdělání.“
(Sochůrek, 2007, s. 12)
155
Černíková, 2008, s. 119
156
Černíková, 2009, s. 119
157
Černíková, 2008, s. 120
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1.6 Popis a charakteristika některých základních údajů zkoumaného
vzorku
TAB. č. 1 Věkové složení odsouzených žen v celé ČR158
Věk
do 16 roků
od 16 do 17 roků
od 17 do 18 roků
od 18 do 21 roků
od 21 do 25 roků
od 25 do 30 roků
od 30 do 40 roků
od 40 do 50 roků
od 50 do 60 roků
od 60 do 70 roků
nad 70 roků
Celkem

Muži
9
36
66
602
2265
3263
5981
3394
1359
221
13
17209

Stav k 31. 12. 2008
Ženy
Celkem
0
9
0
36
1
67
29
631
124
2389
170
3433
276
6257
192
3586
80
1439
17
238
2
15
891
18100

%
0,05 %
0,20 %
0,37 %
3,49 %
13,20 %
18,97 %
34,57 %
19,81 %
7,95 %
1,31 %
0,08 %
100,00 %

Průměrný věk odsouzených k 31. 12. 2008 byl 36 let

158

Zdroj statistika VSČR. Dostupné na www.vscr.cz. V době zpracování této práce nebyly ještě tyto
statistické údaje za rok 2009 k dispozici.
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TAB č. 2 Věkové složení zkoumaného vzorku (údaje v %)
Věk v letech

Dlouhodobý trest Krátkodobý trest Matky s dětmi

do 29

7

46

55

30–40

50

34

37

41–50

29

19

8

51–60

7

0

0

61–70

0

0

0

71 a více

7

0

0

Pozn.: zaokrouhleno na celá čísla
U názvů sloupců v tabulkách vynecháváme pro stručnost celé názvy skupin odsouzených žen. Název
sloupců v plném znění je: Ženy odsouzené k dlouhodobým trestům. Ženy odsouzené ke krátkodobým
trestů. Odsouzené ženy, které vykonávají trest odnětí svobody na oddělení pro matky s dětmi

Dlouhodobý trest
do 29
30-40
41-50
51-60
61-70
71 a více

Krátkodobý trest
do 29
30-40
41-50
51-60
61-70
71 a více

Název grafu

do 29
30-40
41-50
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Tabulky 1 a 2 ukazují, že ve vězeních se převážně nacházejí jak ženy, tak muži
ve věkové kategorii střední dospělosti. Do této věkové kategorie také spadaly námi
zkoumané ženy. Zároveň se ale ukazuje, že u žen s dlouhodobými tresty je nejpočetněji
zastoupena věková kategorie žen spadajících do období střední dospělosti – mezi 30 a
40 roky věku, zatímco u dalších dvou skupin převažují ženy ve věku časné a počátku
střední dospělosti.159 Za příčinu považujeme především to, že jde většinou o pachatelky
intrafamiliárního násilí, jelikož velmi často násilným trestným činem řeší neurovnané a
konfliktní partnerské vztahy, které jsou ze strany pozdější oběti např. provázeny
domácím násilím atd. Nikoliv zřídka se v motivačním vzorci trestného činu objevuje
i strach o děti či snaha „vymanit“ děti z negativního prostředí, které otec (ať biologický
nebo ne) vytváří. V těchto případech lze často hledat i tzv. oběti s povinností odpustit,
resp. sociální okolí pachatelky se polarizuje – odděluje často velmi nekompromisně čin
od činitele.160
TAB. č. 3 Rodinné zázemí v dětství odsouzené (údaje v %)
Rodina

Dlouhodobý trest Krátkodobý trest

Matky s dětmi

úplná

72

64

74

neúplná

28

22

16

prarodiče

0

1

0

ústavní výchova

0

12

9

Dlouhodobý trest
úplná
neúplná
prarodiče
ústavní výchova

159

Periodizace dospělosti, resp. věková periodizace je v mnoha titulech odborné literatury pojímána
poměrně volně. My se v našem textu přidržujeme dělení Langmeiera a Krejčířové. Citovaní autoři
uvádějí časnou dospělost (20–25 let), střední dospělost (asi do 45 let), pozdní dospělost (60–65 let) a
stáří (časné a vysoké). Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 161
160
Gillernová, 2006, Sochůrek, 2003
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Krátkodobý trest

úplná
neúplná
prarodiče
ústavní výchova

Matky s dětmi

úplná
neúplná
prarodiče
ústavní výchova

Tab. č. 3 ukazuje, že většina odsouzených žen vyrůstala v úplné rodině. Obecně bývá
v české i zahraniční literatuře konstatováno, že výrazná zátěž v orientační rodině je
kriminogenním faktorem. Rovněž se předpokládá, že složitější situace je u neúplných
rodin popř. rodin, ve kterých není jeden z partnerů biologickým rodičem dítěte.
V poslední době se však ukazuje, že stoupá počet kriminálních pachatelů, kteří z tohoto
významně narušeného rodinného prostředí nepocházejí. V rodinách pozorujeme spíše
krize vztahové, i když jejich příčiny mohou pocházet ze sociálně deviantní oblasti.
V námi zkoumaném vzorku se tyto problémy objevovaly u otců. Většinou šlo
o nadměrné pití alkoholu a agresivitu. Podrobněji se tématu věnujeme dále.
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Tab.č. 4 Rodinný stav odsouzených (údaje v %)
Stav

Dlouhodobý trest Krátkodobý trest

Matky s dětmi

svobodná

15

25

0

rozvedená

35

20

0

vdova

35

0

9

vdaná

15

27

16

s partnerem

0

28

74

Dlouhodobý trest
svobodná
rozvedená
vdova
vdaná
s partnerem

Krátkodobý trest
svobodná
rozvedená
vdova
vdaná
s partnerem

Matky s dětmi
svobodná
rozvedená
vdova
vdaná
s partnerem

Rodinný stav odsouzených má velmi důležitý význam reintegrační. V penitenciární
praxi se však zjišťuje, že vztah s rodinou, popř. partnerem „venku“ jsou faktory, které
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ovlivňují psychický stav a tím i chování odsouzené ve věznici. Jako reakce
na nepříznivé změny v rodině se u nich objevují často poruchy nálad, různé formy
reaktivních depresí, kriminálně protestní formy chování (jsou výrazně častější u mužů
než u žen) a jiné problémy. Přidružuje se pocit bezmoci ovlivnit dění „venku“. Tyto
záležitosti jsou z psychologického hlediska velmi nepříjemné i pro vězeňský personál.
Ten sice tyto situace s velmi vysokým emotivním nábojem pro odsouzené plně chápe,
ale např. přerušení trestu, kterého se odsouzená(ý) domáhá nelze realizovat většinou
z bezpečnostních či jiných vážných důvodů. Naprostá většina zkoumaných žen však
v civilním životě postrádá kvalitní a trvalé (nebo alespoň dlouhodobější či perspektivní)
partnerské zázemí. Je obtížné určit, zda jde o problémy na straně odsouzené ženy, která
není schopna kvalitního soužití s mužem nebo neschopnost si najít takového partnera,
u kterého by nalezla trvalé partnerské i rodičovské zázemí. Svoji roli zde hraje
i zkušenost odsouzené ženy z orientační rodiny. Nejblíže realitě se nám jeví kombinace
těchto faktorů.
TAB. č. 5 Vzdělanostní úroveň odsouzených (údaje v %)
Vzdělání

Dlouhodobý trest Krátkodobý trest

Matky s dětmi

spec. škola

15

14

0

základní škola

44

42

55

učňovský obor

7

28

45

střední škola

35

14

0

vysoká škola

0

1

0

Dlouhodobý trest
spec. škola
základní škola
učňovská obor
střední škola
vysoká škola
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Krátkodobý trest
spec. škola
základní škola
učňovská obor
střední škola
vysoká škola

Matky s dětmi
spec. škola
základní škola
učňovská obor
střední škola
vysoká škola

Podobně jako kvalita rodinného zázemí orientační rodiny je i stupeň vzdělanosti faktor,
který mimo jiných odborníků sledují i penologové, penitenciární pedagogové
i psychologové. Naše výsledky potvrzují (aniž bychom chtěli jakkoliv naše závěry
zobecňovat), že ženy odsouzené k dlouhodobým trestům a matky s dětmi mají
prokazatelně vyšší stupeň vzdělání než ženy odsouzené ke krátkodobým trestům. Zde
se ukazuje nepřímá souvislost stupně vzdělanosti s kriminalitou. Vzdělanější pachatelky
páchají závažnější formy trestné činnosti, a proto jsou odsuzovány k delším trestům.
Podobně se u nich téměř neobjevuje predelikventní chování nebo delikventní chování,
které je řešeno alternativními tresty. Mezi dlouhodobými i krátkodobými tresty
se objevují i absolventky speciálních škol. U „dlouhodobých trestů“ je toto zjištění
nutné přičítat spíše náhodě, protože i u násilných deliktů se pochopitelně objevují
závažné trestné činy, charakteristické primitivním provedením i motivací.161
U některých těchto pachatelek jsme ale zjistili, že přes jejich nízký stupeň vzdělanosti
se při páchání trestného činu chovají velmi profesionálně. Zahlazují stopy, opatřují si
fiktivní alibi, mají schopnosti manipulovat a ovládat. I při lhaní a zastírání jsou velmi
přesvědčivé. Na první pohled dělají tyto ženy dojem lidí s kognitivním deficitem,
161

Kriminologové tyto pachatele označují jako dezorganizovaný typ (dezorganized offender).
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většinou však jde o deficit sociální. Na druhé straně ale málokdy patří k typu
instrumentálních agresorek, „profesionálně“ spíše jednají po spáchání trestného činu
než při jeho přípravě (ta většinou absentuje). Ve výpovědích několika odsouzených
vražedkyň jsme zaznamenali pocit „úlevy“ po spáchání vraždy. 162
TAB. č. 6 Mateřství odsouzených žen (údaje v %)
Děti

Dlouhodobý trest Krátkodobý trest

Matky s dětmi

nemá

35

34

0

má

65

66

100

Dlouhodobý trest

nemá
má

Krátkodobý trest

nemá
má

162

Tento jev dobře dokumentuje případ ženy, která zavraždila a následně rozřezala tělo svého manžela,
který ji dlouhodobě týral. Když se těla potřebovala zbavit, odvedla k sestře své malé dítě. Ta pak
vyšetřovatelům sdělila, že ji zarazilo, jak vypadala sestra šťastně. O vraždě svého švagra neměla ani
potuchy. Podrobněji tuto kazuistiku uvádíme dále.
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Matky s dětmi

nemá
má

To, zda je odsouzená žena matkou či nikoliv jsme pro účely naší práce uchopili
z penitenciárního pohledu. Tabulka i grafy jasně ukazují, že mezi jednotlivými
skupinami žen (odsouzené k dlouhodobým a krátkodobým trestům, 100 % u skupiny
matek s dětmi je samozřejmých) nejsou významné rozdíly.
Ty však spatřujeme v oblasti penitenciárního zacházení se ženami, které „venku“ děti
nemají nebo mají. Ve věznici Světlá nad Sázavou jsme z rozhovorů s personálem zjistili
některé zajímavé skutečnosti.
Děti žen odsouzených jak k dlouhodobým, tak krátkodobým trestům jsou většinou
u příbuzných v pěstounské péči, sporadicky v ústavních dětských zařízeních. Tyto ženy
- matky se na ženy, umístěné se svými dětmi ve specializovaném oddělení pro matky
s dětmi dívají rozporuplně. Některé vězeňkyně odsuzují to, že „tahají dítě
do kriminálu“, ony by to nikdy neudělaly, jiné naopak jim spíše závidí a pozorně je
z oken sledují např. při hrách s dětmi, vycházkách atd. Ředitelka věznice musela
přistoupit k tomu, že žádná odsouzená se nesmí k těmto dětem přibližovat, pochovat je
atd. Velmi často se totiž stávalo, že se jich odsouzené měly touhu dotýkat, hladit je,
povídat si s nimi a evokovalo to u nich silné citové prožitky, které se však odrazily
v jejich následných psychických problémech – stesk po svých dětech, výčitky,
sebeobviňování, pláč a velmi vysoký nárůst žádostí o přerušení trestu, návštěvu dětí atd.
Protože těmto žádostem nelze vždy vyhovět, následné zklamání odsouzené se pak
projevuje v jejím chování i psychickém stavu – od depresí k agresi, autoagresi nebo
alespoň výkyvům nálad. Na druhé straně ale vyvolané vzpomínky na vlastní děti jsou
velkým motivačním činitelem, které pozitivně ovlivňují např. plnění programu
zacházení nebo snahu o zmírnění trestu např. formou podmíněného propuštění.
O významu pro reintegraci odsouzené do společnosti po propuštění pojednáváme
na jiném místě. Svědčí o tom mimo jiné i jejich snaha dostat se za dětmi formou
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přerušení trestu jako nejvyšší kázeňské odměny. Studiem dokumentace jsme zjistili, že
toto bylo v námi zkoumaném vzorku žen, odsouzených k dlouhodobým trestům odnětí
svobody umožněno 35 % odsouzeným.
Podobnou, i když kvalitativně jinou zkušenost jsme nabyli při našem výzkumném
šetření odsouzených žen umístěných ve specializovaných protitoxikomanických
odděleních a bezdrogových zónách. Ostatní odsouzené na ně často pohlížely rovněž
nepřátelsky, důvodem však byla závist z lepšího ubytování, více aktivit, styk s lidmi,
přicházejících z civilního prostředí (terapeuti, pracovníci NNO atd.).
Máme-li tyto postřehy zobecnit máme za to, že odsouzené ženy hůře přijímají tuto
sociální jinakost (je v lepším prostředí, protože brala drogy, je v lepším prostředí,
protože tu má dítě apod.).
TAB č. 7 Charakter trestné činnosti (údaje v %)
Trestná činnost Dlouhodobý trest Krátkodobý trest

Matky s dětmi

násilná

94

14

27

hospodářská

6

0

0

majetková

0

61

45

jiné delikty

0

28

27

Dlouhodobý trest
násilná
hospodářská
majetková
jiné delikty
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Krátkodobý trest

násilná
hospodářská
majetková
jiné delikty

Matky s dětmi

násilná
hospodářská
majetková
jiné delikty

Trestná činnost žen nese některá specifika ve srovnání s mužskou kriminalitou. Naše
výsledky ukazují zřetelně pouze to, že v kategorii žen odsouzených ke krátkodobým
trestům najdeme častěji než u ostatních skupin recidivistky. Násilné trestné činy v této
skupině jsou většinou klasické loupeže, tzv. přepadačky bez závažnější fyzické újmy
oběti. Pro tento trestný čin je u žen rovněž typické spolupachatelství (volavka).
U dlouhodobých trestů jde většinou o trestné činy vražd, kde obětí bývá partner, zřídka
jiná osoba nebo dítě. U matek s dětmi se často vyskytují tzv. „drogové delikty“.
Zvláště tíživě působí na odsouzené ženy zejména odloučení od malých dětí. Pokud
k tomuto odloučení dojde před šestým, resp. před sedmým rokem věku dítěte, začne
se obvykle rodina vyvíjet jinak. Své selhání chápou tyto ženy specificky. Pokud
odsouzená žena žila „venku“ ve funkční úplné prokreační rodině, tak tato rodina
po odsouzení a uvěznění ženy vypadá a funguje relativně stejně. Dříve než děti však
začíná po nějakém čase selhávat otec dětí (manžel, partner). Tato selhání nemívají
podobu rozvodu, nevěry nebo odchodu k jiné partnerce atd., ale jsou vyjadřovány
větami „kvůli Tobě je vše na mě“, „udělala jsi nám ostudu a všichni se na nás dívají“
apod. Nedostatečně popsaným a prozkoumaným fenoménem je naše zjištění, že tento
problém neřeší zpravidla Rómové. Specialistky věznice, se kterými jsme vedli rozhovor
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shodně uváděly, že u odsouzených Romek se nestane, že by za nimi v termínu návštěv
někdo nepřišel. Výjimkou nejsou i příbuzní (velmi často i vzdálení příbuzní), kteří váží
cestu několika set kilometrů.
Některé prvovězněné odsouzené ženy „řídí“ rodinu z vězení. Při rozhovorech při
návštěvách s příbuznými a v korespondenci dbají zejména na to, aby nepřišly o byt,
bylo vše řádně zaplaceno atd. Zde je typický rozdíl proti vícekrát trestaným ženám,
které tyto otázky téměř vůbec neřeší.
TAB č. 8 Alternativní sankce před prvním uvězněním (údaje v %)
Dlouhodobý trest Krátkodobý trest

Matky s dětmi

ne

80

34

20

ano

20

66

80

Dlouhodobý trest

ne
ano

Krátkodobý trest

ne
ano
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Matky s dětmi

ne
ano

Četnost alternativních sankcí většinou signalizuje rozvoj kriminální infekce. Pokud
nejde o speciální recidivistky, pak většinou forma trestné činnosti, zvláště způsob
provedení a tím výše škody či poškození oběti eskalují. Proto není překvapivé, že
nejméně alternativních sankcí se objevilo u žen odsouzených k dlouhodobým trestům.
Již jsme konstatovali, že jejich trestný čin mívá charakter epizodického fatálního
selhání. Naproti tomu alarmujícím zjištěním je vysoký výskyt uložených alternativních
sankcí před nástupem do výkonu trestu u odsouzených matek s dětmi. Soudy při
ukládání nepodmíněných trestů u žen, které pečují o své děti a nedopustily se závažné
trestné činnosti přistupují k uložení nepodmíněných trestů v krajních případech. U této
skupiny odsouzených žen jsme se setkali se šesti i s osmi uloženými alternativními
sankcemi před prvním uvězněním.
TAB č. 9 Předchozí pobyty ve VTOS (recidiva) (údaje v %)
Dříve trestána/
netrestána

Dlouhodobý trest Krátkodobý trest

Matky s dětmi

Ne

80

63

91

Ano

20

37

9

Dlouhodobý trest

ne
ano

117

Krátkodobý trest

ne
ano

Matky s dětmi

ne
ano

Recidiva je jedním z velkých problémů všech penologických systémů. V ČR
se oficiálně uvádí recidiva kolem 62 %, přičemž dle našeho názoru je toto číslo
o mnoho vyšší, uvážíme-li relativně nízkou objasněnost trestné činnosti, která je typická
pro většinu recidivistů (prosté krádeže, krádeže vloupáním apod.). V námi zkoumaných
skupinách byla nejmenší recidiva u skupiny matek s dětmi, což však může souviset
s výše diskutovanou problematikou ukládání několika po sobě jdoucích alternativních
sankcí.
TAB č. 10 Drogy v anamnéze - s výjimkou alkoholu (údaje v %)
Dlouhodobý trest Krátkodobý trest

Matky s dětmi

ne

0

37

45

ano

0

63

55

118

Krátkodobý trest

ne
ano

Matky s dětmi

ne
ano

Drogová problematika se vůbec neobjevila ve skupině žen odsouzených k dlouhodobým
trestům. Nezjistili jsme ji ani při studiu jejich spisů ani v rámci rozhovorů. Příčin může
být několik. Jde o relativně starší věkovou skupinu, pro kterou již není život s drogou
tolik atraktivní a tyto ženy ani obvykle nenavštěvují místa spojená s abúzem drog
(diskotéky atd.). Rovněž mají také poměrně dlouhodobou zkušenost s kriminálním
prostředím a dobře vědí, že abúzus drog jim ztěžuje pozici při zařazování
na „lukrativní“ pracoviště ve věznici – např. do kuchyně, s volným pohybem uvnitř
věznice, případném rozhodování o povolení opustit věznici v souvislosti s návštěvou
nebo přerušení výkonu trestu. S jistou nedůvěrou se mohou setkat i při rozhodování
soudu o případném podmíněném propuštění nebo jiném zmírnění trestu. Proto mohou
tuto skutečnost zastírat.
U krátkodobých trestů může svoji roli hrát právě relativně vysoký počet věkově
mladých odsouzených žen. Ty se často pohybují i v rizikovém prostředí, kde je
zneužívání drog spíše favorizováno než odmítáno. Negativní roli sehrává mnohdy
i partner, což bývá rozdíl proti mužům, kde tuto roli často zastává parta.
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Značné penitenciární riziko znamená i preferovaný způsob aplikace drogy. Z výpovědí
odsouzených žen i poznatků pracovníků věznic vyplynulo, že tyto vězeňkyně dávají
přednost tzv. krvavé cestě se všemi s tím spojenými riziky.
TAB č. 11 Predelikventní chování (údaje v %)
Dlouhodobý trest Krátkodobý trest

Matky s dětmi

ne

85

38

66

ano

15

62

34

Dlouhodobý trest

ne
ano

Krátkodobý trest

ne
ano

Matky s dětmi

ne
ano
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Sledování predelikventního chování je významným signálem především pro výchovné
pracovníky ve věznicích. Stejnou váhu by mu však měly přikládat soudy a probační a
mediační služba. Většinou signalizuje hloubku kriminální infekce, sžití se s kriminální
subkulturou, pravý konformismus s kriminálním podsvětím nebo parazitním způsobem
života. To se později projeví ve věznici v hloubce prizonizace.
Penitenciární specialisté obvykle z predelikventního chování vyvodí relevantní závěry
pro programy zacházení a formy výchovného a terapeutického působení na vězně.
Ze zkušeností autorky vyplývá, že mezi vězni, kteří jsou resistentní vůči výchovnému
zacházení, nacházíme často právě ty, kteří se predelikventního chování dopouštěli.
Negativní úlohu může plnit přítomnost některé z poruch chování nebo ADHD, ale ne
vždy tomu tak je.
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2 Problematika dlouhodobých trestů u žen
V předchozí kapitole jsme nastínili psychologickou, sociální a penitenciární
charakteristiku zkoumaných skupin žen. V další části naší práce se budeme některými
aspekty zabývat podrobně, a to u skupiny žen, odsouzených k dlouhodobým trestům a
ženami, vykonávajícími trest odnětí svobody na oddělení pro výkon trestu odnětí
svobody matek s dětmi.
Již v úvodní části práce jsme konstatovali, že nárůst závažnosti, organizovanosti
i brutality trestné činnosti je skutečností, se kterými se současná společnost musí snažit
vypořádat. Tyto faktory vedou nutně k tomu, že za závažnější formy trestné činnosti
budou soudy ukládat delší tresty a tím bude narůstat i počet vězňů, odsouzených
k dlouhodobým trestům. Ty jsou mnoha penology označovány nikoliv jako tresty, ale
návyk na jiný, specifický způsob života. I když ženy tvoří přibližně pětinu vězněných je
nutné předpokládat, a to i v případě, že tento poměr zůstane zachován, zvyšování jejich
počtů ve věznicích.
TAB č. 12 Vývoj stavu odsouzených 1999–2009163

Muži
Ženy
Celkem

1999
15 510
616
16 126

Stav k 31. 12.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
14 966 14 190 12 321 13 298 14 437 15 336 15 376 15 792 17 209
605
547
508
570
637
741
803
855
891
15 571 14 737 12 829 13 868 15 074 16 077 16 179 16 647 18 100

2009
20 574
1 157
21 731

TAB č. 12 i graf ukazují trvalý nárůst počtu vězněných žen již od roku 2001.
Za povšimnutí stojí i skutečnost, že tento nárůst kopíruje nárůst vězněných mužů.
Ukazuje se, a v takto relativně dlouhém sledovaném období to lze již tvrdit, že poměr
mužské a ženské kriminality zůstává stabilní, avšak stabilní jsou i trendy. Narůstá-li
kriminalita mužů, narůstá i kriminalita žen. To jasně svědčí o tom, že obecné příčiny
kriminality nemají genderovou podstatu.
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Zdroj: statistika VSČR – dostupné na www.vscr.cz
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2.1 Specifika výkonu trestu a profil odsouzených žen k dlouhodobým
trestům
Ve skupině žen odsouzených k dlouhodobým trestům (dále DT) bylo metodami analýzy
statistických údajů věznic, spisové dokumentace, osobními rozhovory autorky práce
s odsouzenými, jejich vychovatelkami a specialistkami oddělení výkonu trestu
(psycholožky, pedagožky, sociální pracovnice) zkoumáno 35 žen.
Ve výzkumném šetření zaměřeném na pobyt odsouzených žen s dlouhodobým trestem
jsme si kladli za cíl zabývat se některými vybranými sociálně psychologickými,
penitenciárními a kriminologickými aspekty vězněných žen.
Cíleně jsme se zaměřili na:
1) Sledování změn, které nastaly a zda vůbec nastaly v chování a v jednání odsouzené
ženy v průběhu výkonu trestu vůči personálu, k dalším vězněným osobám,
k rodinným příslušníkům a k ostatním osobám vně věznice. Dále jsme sledovali, zda
odsouzené ženy mají zájem se vzdělávat v průběhu výkonu trestu, zda usilují
o získání pracovního zařazení ve výkonu trestu, zda se účastní volnočasových
aktivit a jak přistupují k plnění programů zacházení
2) Druhou skupinu sledovaných parametrů, které nám mají přispět k vypracování
osobnostního profilu odsouzené ženy s dlouhodobým trestem, tvořila z části tvrdá
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data – druh trestné činnosti, věk, vzdělání, rodina, počet sourozenců, stav, děti a
z části měkká data – např. zneužívání psychoaktivních látek, způsoby aplikace a
další, která jsme se snažili objektivizovat na základě expertních rozhovorů nezávisle
po sobě jdoucích specialistů.
Nebylo naším záměrem zkoumat počet odsouzených žen v jednotlivých typech věznic.
Kritériem pro výběr do naší cílové skupiny se stala, jak jsme konstatovali výše,
odsouzená žena, která pobývala ve výkonu trestu odnětí svobody nejméně pět let.
Tuto hranici jsme si stanovili s ohledem na to, že se jedná o dostatečně dlouhou dobu
na to, aby vězeňský personál mohl pozorovat změny v chování a jednání odsouzené,
pominuly adaptační problémy na specifické prostředí, kterým bezesporu vězení je.
Personál mohl po dostatečně dlouhou dobu pozorovat odsouzenou při organizovaných
i poloorganizovaných aktivitách, ve volném čase.
Je to:
•

dostatečně dlouhá doba pro to, aby byl personál schopen pozorovat určité trendy
v přístupu odsouzené k spoluvězněným osobám, vytvoření vztahů a vymezení
vzájemného prostoru pro komunikaci s vězeňským personálem

•

dostatečně dlouhá doba na to, aby specialisté v přímém kontaktu s vězněnými
osobami mohli zaujmout stanovisko, zda došlo ke stabilizaci v rámci rodinných
vztahů nebo k rozpadu případně vzniku jiných sociálních vazeb.

•

dostatečně dlouhá doba na to, aby specialisté byli schopni s určitou jistotou
hodnotit riziko nebezpečnosti, manipulativních sklonů, kontinuálního nebo
epizodického navazování homosexuálních vztahů, snahu navazovat nedovolené
styky a opatřovat si nedovolené předměty do výkonu trestu, mařit účel výkonu
trestu.

•

dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom mohli minimalizovat riziko
nepřesnosti v hodnocení odsouzených a vyloučit epizodické vybočení, které
mohlo nastat z adaptačních nebo jiných důvodů. (např. reakce na změnu
ve složení personálu, přemístění do jiného kolektivu odsouzených, odchod
„přítelkyně“ do „civilu“ nebo jiné věznice atd.).

Pobyt ve vězení má negativní dopady na psychiku zpravidla již po jednom roce výkonu
trestu odnětí svobody. Jsme si vědomi určitých rizik vyplývajících ze subjektivních
pohledů specialistů i samotných odsouzených žen.
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Vězněné ženy po přijetí do VTOS prochází nástupním oddělením, kde setrvávají
několik týdnů, intenzivně s nimi pracují specialisté a posléze jsou umístěny na oddíl
odsouzených, na který s ohledem k jejich stanovenému programu zacházení mohou být
přemísťovány. Adaptace odsouzených žen na vězeňské prostředí být různě dlouhá
od několika málo týdnů až po několik měsíců. Tyto všechny faktory nás vedly k tomu,
že jsme si stanovili dobu 5 let, kdy by se měly jejich dopady plně projevit.
2.2 Penitenciární problematika dlouhodobých trestů u žen
Dále podrobněji rozvádíme některé důležité údaje, které však v této časti práce
posuzujeme již s ohledem na penitenciární praxi. Popis a charakteristika vzorku žen
odsouzených k DT jsou uvedeny výše.
Pakliže jsme analyzovaly vzorek žen, které mají zkušenost s partnerským svazkem a
uzavřely sňatek, tak polovina z nich byla schopna řešit neshody v partnerském soužití
rozvodem manželství nebo rozchodem s partnerem. Druhá polovina nebyla schopna
ukončit partnerský vztah jinak než násilím spáchaném na manželovi. Dopustily se
trestného činu vraždy. Z anamnestických údajů vyplynulo, že 90 % žen, které
se dopustily trestného činu vraždy měly zkušenost s agresivním jednáním z nukleární
rodiny, většinou se jednalo o intrafamiliární násilí ze strany otce nebo otčíma. Prožitý
strach, měnící se často v nenávist (a to i generalizovanou) mohou sehrát významnou roli
při řešení problémů a konfliktních situací do kterých se později dostávají ve vlastním
partnerském vztahu. Proto se mezi ženami, vykonávajícími dlouhodobé tresty odnětí
svobody setkáváme zejména s ženami rozvedenými nebo ovdovělými, žijícími
osamoceně. Mívají, jak uvádíme výše, zkušenost s násilím vůči druhé osobě. S největší
pravděpodobností byla tato žena v nukleární rodině v mladším a starším věku vystavena
citové deprivací.
Druh a charakter spáchaného trestného činu
Dvacet šest z námi zkoumaných dvaceti osmi žen vykonávalo trest za vraždu, pouze
dvě za závažnou hospodářskou trestnou činnost. Pokud se blíže podíváme na trestný čin
vraždy zjistíme, že v osmnácti případech byl obětí manžel (partner), tři ženy zavraždily
své dítě.164 Ostatní spáchaly trestný čin vraždy na náhodných nebo vyhlédnutých
164

Tyto vraždy dětí měly ve všech případech děsivé souvislosti. Dvě ženy zavraždily velmi brutálním
způsobem (udupáním) děti pod přímým vlivem a za účasti svých matek (tedy babiček dětí). Další
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obětech (mužích) mimo rodinu. Ve způsobu provedení převažovala situační
komponenta, v několika případech s objevily v násilné trestné činnosti prvky
organizovanosti a kvalifikovaného provedení. U těch žen, které spáchaly trestné činy
na osobách, ke kterým se předpokládá určitá citová vazba, se nabízí otázka, jakou roli
u odsouzených žen, které se dopustily závažného trestného činu vraždy, sehrála jejich
vlastní zkušenost s násilím v primární rodině. Přinejmenším existuje určitá připravenost
osobnosti podobným způsobem řešit konfliktní situace. Další komponentou, která měla
podíl na spáchání trestného činu je osobnost odsouzené ženy. Ani v jednom případě
se však nemohlo jednat o závažnou duševní nebo jinou poruchu, která by byla soudními
znalci z oboru psychiatrie a psychologie shledána natolik závažnou, neboť v takovém
případě, by soud rozhodl o uložení ochranného opatření bez výkonu trestu odnětí
svobody.
U násilných trestných činů, především vražd se objevila rozsáhlá škála motivů,
které je jen obtížné zobecnit. Přesto se o to pokusíme.
 Prvním typem jsou vraždy s majetkovým podtextem, kdy vražedkyní není většinou
sama odsouzená, ale vraha si najímá nebo je jím zmanipulovaný milenec nebo ctitel.
V jedné věznici jsme pozorovali případ takto odsouzené ženy, která se provdala
za starého a nemocného bohatého muže, který však žil proti všem předpokladům
déle než odsouzená předpokládala. Proto jej nechala zabít nájemným vrahem.
 Druhou skupinu, i když ne příliš početnou, tvoří ženy, u nichž je motivací
trestného činu ryze majetkový prospěch. Patří sem případy prostituující ženy, která
zabila klienta, poté co si všimla, že má u sebe velký obnos peněz nebo jiné ženy,
která zavraždila věřitele, který na ní oprávněně požadoval, aby řádně splácela své
dluhy.
 Třetí skupinu tvoří vraždy dětí a to samotnými matkami nebo i za pomoci druhé
osoby, nejčastěji druha. V naší disertační práci to však byly i babičky dítěte, matky
odsouzené.
 Čtvrtou skupinu tvoří vražedkyně, které zabíjejí současně nebo v krátkém časovém
odstupu dítě a jeho otce (manžela, druha). Zde bývá motivace složitá, někdy jde
o vyvrcholení dlouhodobých partnerských sporů nebo reakci na oznámení otce
injekčně vpravovala svému dítěti fekálie.
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dítěte, že rodinu opouští. Do této skupiny můžeme zařadit i otřesné případy tzv.
„sdíleného šílenství“, kdy žena pomáhá nebo sama provádí vraždy dětí, často
se sadistickým podtextem.
 Pátou skupinu tvoří ženy „zachraňující rodinu“. Formy a způsoby narušení rodin
nelze prakticky zobecnit. Patří sem např. alkoholismus, sexuální nebo jiný způsob
domácího násilí, agrese vůči dětem, nevěry, neshody kvůli penězům atd. Tuto
motivaci ale obvykle nenacházíme u dlouhodobých trestů, protože strádání těchto
žen obvykle soudy přijímají nebo vykládají jako významnou polehčující okolnost.
 Šestou skupinu tvoří ženy u kterých je trestný čin vraždy nevyslyšeným „voláním
o pomoc“. Na rozdíl od předchozí skupiny patří tyto trestné činy ze strany veřejnosti
k nepochopitelným

a

tabuizovaným.

Rozsudky

soudů

bývají

považovány

za nepřiměřeně mírné. Např. jedna z námi pozorovaných žen na dlouhodobou zátěž
a nevyslyšené volání o pomoc reagovala vyhozením dítěte z okna. Dalším motivem
bývá „pomsta“ partnerovi. Pozorovali jsme případ, kdy rodinu opouštěl otec dítěte
kvůli jiné ženě a matka dítě zavraždila se zdůvodněním „nebudu vychovávat tvého
parchanta“. Třetím motivem bývá to, že se od svobodné matky odkloní rodina,
odmítne ji pomoci a žena zavraždí dítě s odůvodněním, že ví, „já bych to sama
nezvládla“.

2.3 Motivace trestného činu
Na tomto místě se zastavíme u problému motivace trestného činu. V každém okamžiku
je průsečíkem individuálních a situačních faktorů.165. Zmapování motivační dynamiky je
zásadní otázkou nejen pochopení trestného činu, ale i poznání osobnosti pachatele,
stanovení jeho pravděpodobného budoucího chování i stanovení jeho nebezpečnosti. 166
Hierarchie motivů se v průběhu trestného činu může měnit.167

165

Heretik, 1999, 2004
Gillernová, 2006
167
Heretik, 2004
166

127

Tarnowski168 rozlišuje:
•

„prvotní motiv, který je východiskem jednání

•

sekundární motiv, který se objeví po prvotním motivu

•

bezprostřední motiv – který bezprostředně a přímo souvisí s pácháním činu
(včetně viktimologických aspektů-pozn.A.Heretik)

•

následný motiv, který se objevuje po činu a je jeho racionálním zpracováním“.169

Heretik170 podotýká, že někdy dochází k „přeskoku motivů“. Původní úmysl pachatele
je zcela jiný – např. pachatel přepadne ženu, které chce vytrhnout kabelku, ta se brání a
proto ji fyzicky ublíží. Oběť ale pachateli sdělí „že ho zná a jde ho udat“. Na to pachatel
z obavy před prozrazením oběť usmrtí. Vedle přeskoku motivů se může měnit
i intenzita útoku a eskalovat násilí ze strany pachatele.
G. Dobrotka (1987) vypracoval schéma fází dynamiky trestného činu:171
1. Předpolí trestného činu – osobnostní a sociální faktory, které tvoří předpoklady
k páchání trestné činnosti (např. agresivita, konfliktní vztah s obětí, sociální nouze).
2. Náběhová fáze trestného činu – postoje, potřeby a zaměření, které motivují
konflikt a tak vedou k samotnému trestnému činu, jeho realizaci. V této fázi
se objevují myšlenky na trestný čin, což souvisí s potřebami, postoji a zaměřením.
Motiv začíná nabývat jasné obrysy, „nastavení pro trestný čin“.172.
3. Iniciální fáze trestného činu – objevují se spouštěcí momenty jednání
(mechanismy a okolnosti), např. provokativní chování oběti atd.
4. Realizační fáze trestného činu – odráží průběh (zejména intenzitu a kvalitu)
kriminálního činu, který závisí na aktuálním psychickém stavu pachatele, situačních
faktorech včetně chování oběti (např. obrana oběti vede k eskalaci násilí a brutality
útoku ze strany pachatele).
5. Fáze vypořádání se (vyrovnanie sa) s následky trestného činu – je „dodatečné
kognitivně-afektivní zpracování situace“173, např. nepozorované vzdálení se z místa
činu, odstranění stop, které by mohly vést k pachateli atd. Pachatel si také musí
v mysli vytvořit vlastní konstrukci pro ospravedlnění svého jednání a jeho motivů.
168

dle Kováčiková, 1982, In Heretik, 2004
Heretik, 2004, s. 114
170
Heretik 1999, 2004
171
Heretik, 1993, 2004, s.115, Gillernová, 2006, s.25
172
Gillernová, 2006, s. 25
173
Gillernová, 2006, s. 27
169
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Tento proces bývá nazýván „následný motiv“ a může probíhat na vědomé i
nevědomé úrovni.174
6. Fáze sociální integrace nebo recidivy. Podle Heretika je to „zpětné působení
trestného činu a jeho následků na osobnost“175. Z penologického hlediska jde
především o stanovení pravděpodobnosti nápravy a odklonu z kriminální kariéry
včetně úspěšné reintegrace do společnosti.
Zajímavá byla i motivace prvovězněné pachatelky majetkové trestné činnosti, která byla
odsouzena k trestu delšímu pěti let. Výpověď, kterou nám poskytla byla typická i pro
ostatní pachatelky této trestné činnosti. Jako příčinu trestné činnosti uvedla: „odešel mi
manžel, nechtěla jsem, aby se dětem snížila životní úroveň“. V tomto duchu odpovídají
mnohé ženy, odsouzené za hospodářskou nebo závažnou majetkovou kriminalitu.
Někdy jsou z této motivace vynechány děti a ženy přiznávají, že těžko opouštěly
vysoký životní standard, na který si zvykly s manželem. Velmi častým motivem je
i láska k milencům, snaha pomoci jim ve finančních nesnázích nebo jejich připoutávání
drahými dary. Třetí skupina těchto odsouzených žen jsou neúspěšné podnikatelky a
společnice ve firmách.
K uvedeným závěrům nás přivedly např. i zkušenosti z vlastní praxe. Konkrétně jsme
ve věznici pozorovali a dlouhodobě pracovali se ženami, jejichž kazuistiky uvádíme
dále:
První odsouzená žila v úplné rodině s manželem a dvěma dětmi. U manžela se sice
objevovala občasná opilost, ale nespojená s násilným nebo hrubým chováním. Jednou
ale přišel opilý, vzal z postýlky plačící předškolní holčičku a mrštil s ní o topení.
Holčička utrpěla závažná zranění s doživotními následky. V tomto okamžiku žena vzala
nůž a muže ubodala. Byla odsouzena na 9 let trestu, prezident republiky ji udělil milost.
Druhá odsouzená, pachatelka vraždy manžela. V době činu šestadvacetiletá žena,
matka několikaměsíčního dítěte, žila v rozhárané rodině. Manžel ji často fyzicky
napadal, zejména v opilosti. Několikrát v měsíci opouštěl domov i na několik dnů, kdy
o sobě nedával vědět. Když jednoho dne přišel v pozdních nočních hodinách opět opilý,
vzal po hádce s odsouzenou z postýlky jejich dítě, které držel ve výšce za košilku a
odsouzené se vysmíval, že ho klidně pustí, protože ona proti tomu nic nezmůže. Žena
174
175

Gillernová, 2006, s. 27
Heretik, 2004, s. 116
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ve strachu o dítě sebrala nůž a manžela ubodala. Dítě druhý den odvezla ke své sestře,
která později do protokolu policii uvedla, že svoji sestru nikdy neviděla tak šťastnou.
(To, že zabila manžela, jí ale nesdělila). Tragický případ měl pokračovaní v likvidaci
mrtvoly, kterou pachatelka rozřezala a vyvozila do kontejneru na odpadky. Rozřezané
tělo bylo až s odstupem času náhodně nalezeno na skládce odpadků. Pachatelka byla
odsouzena na 6,5 roku odnětí svobody, prezident republiky jí rovněž udělil milost.
U některých týraných žen se objevuje způsob vraždy, který bychom mohli chápat
jako zvláštní specifickou formu k výše uvedenému třídění. Jde o promyšlené činy,
kterým předchází dlouhodobé týrání, viktimizace a pozice oběti pozdější pachatelky.
Některé z těchto žen nechápou, že jejich chování si agresor vykládá zcela chybně, např.
jako provokativní. Jakákoliv odpověď takto napadané ženy agresora rozzuří (pokud
něco popírá, agresor zuří, že lže, pokud mlčí, agresor zuří, že nic neříká atd.). Nejčastěji
jde právě o případy dlouhodobě týraných nebo nespokojených a strádajících žen.
Pro okolí je jejich trestný čin srozumitelný a zasvěcení lidé mu rozumějí. Na rozdíl
od trestných činů nesených na vlně afektu např. při obraně dětí (viz výše uvedené
kazuistiky), bývají tyto činy promyšlené a dlouhodobě připravované. Jako na takové
na ně potom též hledí soudy.
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3 Penitenciární charakteristiky žen odsouzených
k dlouhodobým trestům odnětí svobody
V předchozím textu jsme se zabývali některými kriminologickými, sociálními a
psychologickými charakteristikami vězněné kriminální populace žen. Vybrali jsme
skupiny žen, které dle našeho odborného názoru budou vykazovat určitá specifika,
typická pro vězněnou (nebo obecně kriminální) ženskou populaci.
V další části práce se zaměříme na penitenciární, penologické, psychologické a sociální
charakteristiky žen odsouzených k dlouhodobým trestům (dále DT).
Jedním ze základních problémů současných vězeňských systémů je to, že „trest odnětí
svobody ve své tradiční podobě je fakticky trestem odnětí svobodného pohybu a
příležitostí k uspokojování řady i primárních, tj. biologických potřeb…. Úspěšné
„přežití“ tradičního výkonu trestu odnětí svobody vyžaduje adaptaci na život vězeňské
subkultury. Adaptace v tomto smyslu znamená přijetí subkulturních norem a pravidel,
značně odlišných od obecně platných, dále osvojení si nových, z hlediska „přežití“
výhodnějších vzorců chování a postupné vyhasínání adaptivního chování potřebného
k životu mimo vězení.“176 Situace zmiňovaná Netíkem neplatí všeobecně. U většiny
odsouzených, jejichž pobyt ve vězení nepřevýší jeden až dva roky (výjimečně déle)
negativní forma adaptace nenastane a po propuštění se bez větších problémů zařazují
zpět do společnosti. Pokud se ale na svobodu dostávají po mnoha letech pobytu ve
vězení, je výše uvedená Netíkova charakteristika velmi výstižná.
V dalším textu se budeme zabývat těmi aspekty, které nejenže významně ovlivňují
chování odsouzené ve vězení, ale jsou ve vzájemné interakci s vnějšími
podmínkami a to i s výhledem na míru pravděpodobnosti úspěšné reintegrace.
Vedle těchto faktorů se zabýváme i některými psychologickými aspekty a projevy
chování ve výkonu trestu.
Rozhovory s odbornými pracovnicemi a studiem dokumentace jsme zjistili, že zájem
o děti jeví v průběhu VTOS deset žen, nejčastěji prostřednictvím korespondence,
přičemž čtyři z nich projevují dle vyjádření zaměstnanců zájem spíše formální, bez
výraznějšího emotivního obsahu. Dalších šest odsouzených žen, které mají děti, nedaly
souhlas s umístěním dítěte do pěstounské péče, děti pobývají v dětském domově. Odnětí
dítěte z rodiny a umístění do ústavní péče je mnoha odborníky považováno nejen
176
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za mezní situací pro dítě, matku a další pracovníky, kteří jsou v tomto emočně vypjatém
okamžiku bezprostředně zainteresováni na umisťování dítěte do ústavní péče. Zároveň
dochází k vážnému zásahu do struktury rodiny a rolí jednotlivých členů. V tomto
ohledu je důležité i to, zda dítě před nástupem výkonu trestu s matkou žilo a pokud ano,
v jak kvalitním rodinném prostředí. V našem vzorku byly i tři ženy, které své dítě
zavraždily.
Odborníci, zabývající se syndromem CAN nebo domácím násilím upozorňují
na pozoruhodně vysoký výskyt těchto jevů u pozdějších pachatelů násilí jak na dětech,
tak dospělých. Dítě si rodiče nevybírá, nemůže rodiče opustit jako dospělý, který
partnera (někdy i dítě) opustí. Dítě nemá alternativy, dospělý ano. Dítě navíc není
schopné zaujmout přibližně do svých deseti let k rodiči kritický postoj.
Jako další kriminogenní faktor bývá zmiňována vzdělanostní úroveň. My jsme tento
faktor částečně diskutovali u TAB č. 5.
V námi zkoumaném vzorku žen vykonávajících DT jsme zjistili, že 14 žen mělo sice
dokončené základní vzdělání, ale pouze jedna z nich měla dokončený výuční obor.
Dalších deset zkoumaných odsouzených mělo ukončené středoškolské vzdělání
s maturitou.177 Zbylé čtyři ženy absolvovaly zvláštní školu.
Z uvedeného vyplývá, že převažuje dokončené základní vzdělání, poměrně
překvapivé je vysoké procento odsouzených žen se středoškolským vzděláním. Je
zřejmé, že se nejedná o osoby, které by začaly páchat trestnou činnost v pubertálním
období v partě, případně by zneužívaly drogy (80% ze zkoumaného vzorku uvedlo, že
drogy neužívá) a dopouštěly se jiné trestné činnosti na úkor vzdělávání. Po ukončení
školy většina (až na dvě, které ze zdravotních důvodů pobíraly invalidní důchod)
nastoupily do pracovního poměru a s ohledem na vzdělání neměly výraznější problémy
uplatnit se na trhu práce. Ty, které nenašly uplatnění spolupracují s úřady práce a jsou
v evidenci uchazečů o práci. Zjistili jsme, že 21 žena před nástupem výkonu trestu
pracovala, dvě měly invalidní a jedna starobní důchod. Pouze čtyři ženy byly
nezaměstnané.
Znamená to, že v našem vzorku byly převážně ženy, které měly vytvořeny pracovní
návyky, což je jednoznačně pozitivní reintegrační prvek. V kontextu s výše uvedenými
skutečnostmi, že většina žen má zkušenosti s intrafamiliárním násilím, sehrávala
177
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s vyšší pravděpodobností při páchání trestné činnosti roli jejich zkušenost z dětství, než
to, že se nemohly uplatnit na trhu práce, a proto se dle jejich vyjádření dopouštěly
páchání trestné činnosti. „S těmito děvčaty je nejlepší práce, mají zájem o práci, jsou
trpělivé, snaživé a chtějí se něčemu naučit“ (mistrová odborného výcviku školského
střediska ve Věznici Světlá nad Sázavou).

3.1 Alternativní tresty a problematika recidivy
TAB č. 8 ukázala, že 22 ženám ze zkoumaných 28, které vykonávají DT nebyl před
nástupem trestu uložen alternativní trest. Stejný počet je také ve vězení poprvé,
takže v této skupině je méně než jedna čtvrtina recidivistek.
Většina odsouzených žen k DT, které vykonávají trest odnětí svobody a jsou nejméně
5 let ve výkonu trestu neměla před nástupem do výkonu trestu problémy se zákonem,
neměla uložený alternativní trest. Nebylo v našich silách zjistit, zda nebyly
projednávány přestupkovou komisí v místě trvalého bydliště. Pakliže by bylo proti
některé z nich zahájeno další trestní stíhání za jinou trestnou činnost v našem šetření by
se toto objevilo, protože vyšetřování by probíhalo ve VTOS a to ani u jedné z nich
ve zkoumaném vzorku nenastalo. Můžeme tedy říci, že téměř 80 % žen před nástupem
do výkonu trestu nemělo konflikt se zákonem a spáchaly trestný čin poprvé.

3.2 Dětství a rodina odsouzených žen k dlouhodobému trestu
Jak jsme již uvedli v TAB č. 3, více jak 70 % odsouzených žen vyrůstalo v úplné
rodině, žádná nevyrůstala v ústavní nebo náhradní rodině! Když se měly vyjádřit, jak
by hodnotily své dětství, 35 % z nich uvedlo, že dětství měly spokojené, výchova byla
dle jejich názoru (až příliš) mírná, hyperprotektivní až liberální.178 Uváděly, že tehdy
jim to nevadilo, dnes si myslí, že kdyby byli rodiče přísnější nemusely by dnes být
ve VTOS. Zbývající skupina odsouzených žen (více jak 65 %) uvedlo, že byly doma
bity, znásilňovány, vadil jim nezájem matky o jejich výchovu, některé uvedly
obecně, že nemají hezké vzpomínky na dětství nebo, že byly často nemocné.
178

Rozhovory s odsouzenými jsme zjistili zajímavou skutečnost. Termín liberální výchova používaly ty
z nich, kdy jeden nebo oba rodiče se věnovali svým zájmů nebo (ještě častěji) zneužívali alkohol a
proto si v dětství a mládí mohly dělat „co chtěly“. Paradoxně tedy zaměňovaly pojem liberální
za nezájem a nevšímavost, kterou tím vlastně hodnotily pozitivně.
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Z uvedeného vyplývá, že v orientačních rodinách odsouzených žen jsme zaznamenali
dva extrémy hodnocení výchovného přístupu rodičů. Na jedné straně uváděly
odsouzené ženy domácí násilí, bití, týrání, druhá skupina odsouzených žen uváděla
příliš laskavou hyperprotektivní nebo liberální výchovu.
To znamená, že byť odsouzené ženy vyrůstaly v úplné rodině, byly samy svědky nebo
oběťmi násilí, hádek a nebo v případě liberální výchovy pociťovaly nezájem ze strany
rodičů. Podle svých slov však hůře snášely nezájem matky než otce. Přinejmenším
vyrůstaly v disharmonickém prostředí, kde byly narušeny vztahy a komunikace mezi
členy rodiny, nefungovala jak by měla nebo výrazně selhávala. Vlivem neutěšených
rodinných poměrů v rodině si do života neodnesly pozitivní, asertivní a konstruktivní
způsoby komunikace a řešení mezilidských vztahů.
U zkoumaných žen se objevilo nejen domácí násilí nebo faktory spadající do syndromu
CAN, ale i další formy rodinné zátěže. Tuto zátěž na straně rodičů uvedlo 42 %
z nich, z toho bylo 90 % těchto případů na straně otce. Převážně se jednalo
o alkoholismus.
K tomu se může nepřímo vázat i naše další zjištění, a to že před 18. rokem věku bylo
33 % námi zkoumaných žen v péči psychiatra. To, zda šlo o přímý důsledek situace
v rodině se nám nepodařilo zjistit, odsouzené ženy odpovídaly vyhýbavě. Zajímavým
zjištěním bylo i to, že více jak třetina z nich neměla sourozence a vyrůstaly jako
jedináčci. To by mohlo souviset s výše diskutovanou liberální a hyperprotektivní
výchovou, která v rodinách s více sourozenci bývá spíše výjimkou než pravidlem.
Jsme si vědomi toho, že etiologie trestné činnosti je multifaktoriální a při jejím páchání
sehrávaly roli další faktory, které nám mohly zůstat utajeny.

3.3 Vybrané aspekty penitenciárně psychologické charakteristiky
odsouzených žen s dlouhodobým trestem
Relativně častým zjištěním v anamnézách kriminálních pachatelů bývá přítomnost
některé z poruch osobnosti. V námi zkoumaném vzorku jsme studiem spisové
dokumentace zjistili, že soudní znalci konstatovali některou z poruch osobnosti
u 80 % z námi zkoumaných žen. Z toho se převážně jednalo o histriónskou poruchu
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osobnosti (45 %), anetickou poruchu osobnosti (36 %). U 9 % žen byla konstatována
pithiatická osobnost a u 9 % paranoidní rysy.179
Histriónskou poruchu osobnosti provází neustále vnitřní puzení k nespokojenosti.
Jsou to osoby, které nikdy nejsou s ničím spokojené, neustále vyhledávají nové podněty,
změny, které nikdy nekončí. Proto se v kolektivu odsouzených žen chovají dominantně,
verbálně agresivně, mají tendence skrytě manipulovat. Manipulativní techniky uplatňují
vůči spolu odsouzeným, které nabádají k podávání různých žádostí, stížností, samy však
zůstávají skryté a v pozadí. Uspokojuje je „vření“ v kolektivu, které pozorují. Staví se
do role „právních poradkyň“.
Řada odsouzených žen dlouhou dobu „neprohlédne“ jejich nástrahy a manipulace.
Na oddíle odsouzených svými postoji a chováním velmi často vyvolávají konflikty.
Vynucují si privilegia, např. si vyhrazují právo „sedět na své židli“, na svém místě, jako
jediné mají právo mluvit s personálem, oslovit vychovatelku, jednat jménem ložnice.
Řada z nich má středoškolské nebo i nedokončené vysokoškolské vzdělání, jsou
verbálně i nonverbálně zdatné v komunikaci, které se nevyhýbají. Vystupují
sebevědomě, umí velmi dobře formulovat a přesvědčivě argumentovat. Neustále
připomínají „hru na scéně“, pozorují, jaký dělají dojem, pečují o sebe a shlížejí se
v sobě. Již jsme uvedli, že většina našich respondentek byla v produktivním věku.
Pozorovali jsme některé volnočasové aktivity a sledovali tak i atmosféru ve věznici. Při
jedné z nich, jednalo se o hudební kroužek, odsouzené hrály a zpívaly v kapele, kterou
založily. Byli jsme překvapeni úrovní a atraktivitou vystupování některých žen. Byly
čistě, navzdory tomu, že jsou ve vězení i vkusně oblečené, upravené. Bylo patrné, že
si plně uvědomují své silné ženské stránky. Svoji roli hrála bezpochyby skutečnost, že
kroužek byl veden mladým externím vedoucím.
Některé ženy, u kterých byla znalci zjištěna anetická porucha osobnosti se dopustily
závažného násilné trestného činu vraždy na svém dítěti. Pozorovali jsme, jak se mezi
ostatními

odsouzenými

ženami

pohybovaly

nenápadně,

jakoby

mezi

nimi

„proplouvaly“, aby se jich nedotkly. Neupozorňují na sebe, žijí si svůj život uprostřed
života ostatních. Výrazné projevy animozity ze strany ostatních jsme nezaznamenali a
nepotvrdily je nám je ani odborné zaměstnankyně věznice.
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U více jak 80 % odsouzených žen k DT byly zjištěny rysy agresivity. Zbývajících
20 % nemělo v dokumentaci rysy agresivity uvedené, neznamená to ovšem, že by
se nedopouštěly jednotlivých excesů v zátěžových situacích nebo v případech se silným
emotivním nábojem a vysokou situační komponentou.
V penitenciárních podmínkách se nejčastěji dopouštějí verbálních forem agrese.
Ta tvoří podle našich zjištění více jak 65 % agresivních projevů, které byly
zaznamenány zaměstnanci věznice. Přímá brachiální agrese byla zaznamenána asi
u 15 %. Zbytek jsou skryté formy nepřímé verbální agrese – pomluvy, klepy atd.
Dominance x submisivita
Pozice dominantního, subdominantního, nezúčastněného a submisivního jedince tvoří
důležitou součást vztahů v kvaziformálních skupinách odsouzených. Všechny tyto
pozice znamenají v hierarchii vězněné kriminální subkultury významný prvek, navíc
posilovaný soustavou výhod, úlev, přilepšení atd. i ze strany personálu. Proto se často
setkáváme s tím, že vězni (muži i ženy) zastávají ve vězení role, které v civilním životě
nikdy nepoznali. Zvláště návrat do společnosti po dlouhodobém věznění může
znamenat, že propuštěná odsouzená se náhle dostává do zcela odlišných rolí, než byly
ty, které zastávala ve vězení. Stručně řečeno – formy chování, kterým navykla
ve výkonu trestu a které zde byly pozitivně přijímány a tím ji přinášely psychologický
zisk i sociální úspěšnost nelze v civilním prostředí použít a jsou okolím přijímány
negativně.
Zjistili jsme, že více než 70 % odsouzených žen si o sobě myslí, že jsou rády
dominantní. Naopak téměř 30 % odsouzených žen uvedlo, že jim více vyhovuje role
submisivní. V rozhovoru s psycholožkou věznice jsme ale zjistili, že psychologické
posouzení neodpovídá sebehodnocení odsouzených žen. Jinak řečeno chtějí být
dominantní, snaží se tak vystupovat, ale právě tato snaha je příliš nápadná. Je to
„suverenita naruby“. Ostatní odsouzené je tak nevnímají, neberou je, proto se snaží
dominanci alespoň uhádat nebo vykřičet. Tento závěr koresponduje se zjištěným
relativně častým výskytem verbální agrese mezi odsouzenými ženami.
V případě submisivity odsouzených žen k DT se jednalo o projevy naprosté
podřízenosti, nechat se vést, ovládat, manipulovat sebou.
V námi zkoumaném vzorku jsme pozorovali odsouzenou ženu, která není schopná
samostatně žít, přičemž netrpí žádnou např. mentální poruchou. Je zcela ovládána
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matkou, na kterou plně spoléhá. Není schopna se orientovat v sociálních vztazích,
situacích, rozhodovat se a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Před nástupem do VTOS
žila s matkou v domácnosti, když ji sdělila, že je těhotná, matka ji vyhrožovala, že ji
z bytu vyhodí, pokud si to dítě nechá. Po porodu měla na pokyn matky dítě usmrtit,
když „to“ nedokázala sama, matka dala novorozence do igelitové tašky a údery o hranu
vany dítě usmrtila. Trest odnětí svobody vykonávají v jedné věznici, straní se kolektivu,
nevyhledávají společná prostranství. Dcera nadále zůstává závislá na matce, sdílejí
společně celu, kde si žijí „svým“ podivínským způsobem života. Cela jim slouží
jako ulita, do které se schovávají před rušivými vjemy z okolního světa. Jen obtížně
si dotázání specialisté umí představit, že by se dcera dokázala osamostatnit a žít
po propuštění z výkonu trestu odděleně od matky. Vychodila základní školu, není
vyučena, ve výkonu trestu nejeví o nic moc zájem, nejraději by seděla na cele, občas
čte, luští „rohánky“ a věnuje se ručním pracím - vyšívání.
Anxiozita
Zvýšenou tenzi, úzkostnost a vnitřní psychické napětí jsme při studiu dokumentace
zkoumaných žen nalezli v dokumentaci u 35 % z nich. Ta se v kriminogenezi jejich
činu projevila spíše jako podtext a příčina jednání. Ve výkonu trestu bývají tyto ženy
nápadné kolísáním nálad a změnami ve svém chování. Pokud se anxiozita projeví,
většinou svůj stav odsouzené popisovaly jako neurčité napětí, obavy, pocit, že „je něco
ve vzduchu“, zda se něco nestalo doma atd. Jiné se obracejí na psycholožku nebo
vychovatelku, některé se snaží svůj stav zvládnout samy. Jsou i takové odsouzené ženy,
které nemají na tento svůj stav náhled a spíše se staví do opozice, projevují se
negativisticky atd.
Iritabilita
Zvýšený sklon k iritabilitě jsme při studiu dokumentace zjistili u 45 % námi
zkoumaných žen odsouzených k DT. Většinou šlo o nedůtklivost, popudlivost,
vztahovačnost, přecitlivělost na některé situace nebo témata. U 65 % z nich
se objevovaly časté změny nálad nebo rozlady.
Tyto ženy dělají na ostatní odsouzené, ale i na některé členy personálu dojem
nevypočitatelnosti. To je vlastnost, která je ve vězeních velmi neoblíbená. Tyto
odsouzené (ale platí to i o vězních - mužích) jsou druhými buď obávané nebo naopak
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perzekuované či odmítané. V našem vzorku jsme až na dvě výjimky měly pachatelky
vražd, proto jejich náladovost a popudlivost vyvolávala u ostatních spíše obavy. Protože
má iritabilita dopady především v oblasti sociálně psychologické, vytvářejí tyto
odsouzené v kolektivu vězněných určitý stupeň napětí, který se občas ventiluje ve formě
hádek, vzájemného osočování nebo i fyzickým napadením.
Vztah k personálu
Vztah k personálu je velmi důležitou, avšak jen obtížně definovatelnou složkou života
věznic. Vedle běžných vztahů na bázi sympatie-antipatie se převážně objevují přístupy
utilitaristické. V teoretické části práce jsme upozornili, že hodnocení odsouzených nese
významné prvky extrémního behaviorismu.
V našem výzkumném šetření jsme se zeptali vychovatelek, sociálních pracovnic,
psycholožek a pedagožek, jak hodnotí přístup žen odsouzených k DT k personálu.
Podmínkou našeho šetření bylo, že zaměstnankyně věznice s odsouzenými osobně
pracovaly a byly v kontaktu. Celkem jsme se dotázali 20 zaměstnankyň a zaměstnanců
věznic.
Zjistili jsme, že podle hodnocení personálu se odsouzené projevují následovně:


Nekonfliktní, kooperující, slušná, vstřícná – takto hodnotili dotázaní členové
personálu 72 % z těch odsouzených žen, které jsme zahrnuly do našeho
výzkumného šetření. Jde o chování typické pro prostředí výkonu trestu. Je obtížné
určit, zda jde pouze o stupeň adaptace na podmínky výkonu trestu. Řada odborníků
hovoří nikoliv o adaptaci, ale přijetí „jiného způsobu života“, nutného pro přežití.
Svoji roli také hraje to, že odsouzené k DT jsou si vědomy, že ve výkonu trestu
budou dlouhou dobu a proto se snaží mít co nejméně problémů. Na jiném místě
uvádíme, že podřídivé a nekonfliktní jednání jim přináší řadu výhod.



Manipulativní sklony, snahy ovlivňovat personál. Tyto charakteristiky uvedli
pracovníci věznic u 7 % zkoumaných odsouzených žen. Většinou se takto chovají
obecně dominantní ženy, často s histrionskými rysy. Budují si tím pozici mezi
ostatními, protože se stávají prostřednicemi mezi odsouzenými a personálem.
Svolení výchovného personálu (vychovatele nebo vychovatelky) k nějaké činnosti
nebo např. úpravě ložnice pak vykládají jako svůj úspěch a výsledek vlivu
na personál. Některé tyto ženy ovládají skryté a nenápadné formy a techniky
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manipulace. Rozpoznat toto „jemné předivo“ dělá problém i zkušeným
zaměstnancům a sice velmi ojediněle, nikoliv však výjimečně může vést
i k nedovoleným kontaktům s odsouzenou.


Chladně kalkulující, vypočítavé. Jako takové hodnotil personál 7 % námi
zkoumaných odsouzených žen. S personálem komunikují účelově a to jen tehdy,
když se jim to vyplatí. Jinak se straní jakékoliv činnosti a aktivity. Dělají jen to, co
nezbytně musí, aby dodržely stanovený program zacházení. Drží se v pozadí,
pozorují dění a do popředí vystoupí jen tehdy, když se jim vyplatí investovat energii
a mají za to, že je k tomu vhodná doba.



Obtěžující, naléhavé, vtíravé. Tato charakteristika byla námi oslovenými členy
personálu přiřknuta 7 % zkoumaných odsouzených žen. Mezi těmito odsouzenými
se objevují i ty, které námi oslovený personál považoval za nejvíce problémové.
Jsou to ženy s rysy paranoidity. Všímavost i nevšímavost personálu si vždy
vykládají tak, že „za tím něco je“. Negativně vyhodnocují i vstřícná gesta personálu.
Navenek se projevují snahou vetřít do přízně. K tomu používají výraznou mimiku.
Při jednání se zásadně nedívají do očí. Ne s každým z personálu jsou ochotné
komunikovat. Vybírají si s kým budou mluvit. Při rozhovoru se snaží kontrolovat
své impulzy v chování, hlídají se ,aby „neulítly“. Jejich chování je strojené, zkušený
personál je rozpozná. Vždy platí, že si jen velmi obtížně nechají své přesvědčení
vyvrátit, většinou setrvávají na svých postojích.



Rezervované, nepřístupné, uzavřené. Takto se personálu jevilo rovněž 7 % námi
zkoumaných odsouzených žen.

Z uvedeného vyplývá, že většina (72 %) odsouzených žen k dlouhodobému trestu
se chová k personálu vstřícně, nedopouští se jednání, za které by následoval
kázeňský trest. Případné neshody se snaží řešit mezi sebou, aby na sebe
neupozorňovaly. Vědí totiž, že jejich nevhodné chování vyvolá větší zájem ze strany
personálu, ve smyslu častějších kontrol na oddíle, častější prohlídky, dojde k narušení
jejich „klidu“. Obecně odsouzení nevyjímaje odsouzené ženy nemají rádi přemisťování
z cely na celu nebo dokonce z oddílu na oddíl. Za hrubé porušení kázně a slušného
chování může být odsouzené uložen kázeňský trest, který s sebou přináší řadu negativ
pro odsouzenou. V souladu se zákonem výkonu trestu může zaměstnanec s kázeňskou
pravomocí odejmout určité právo odsouzenému, podle závažnosti přestupku, může být
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odsouzená např. umístěna na uzavřené oddělení nebo na samovazbu. Přitom odsouzené
vědí, že se nejedná jenom o určitou dobu, kdy musí strpět určitá omezení vyplývající
ze samotného trestu, ale počet kázeňských trestů a odměn se uvádí v hodnocení
odsouzené např. při žádosti o udělení milosti, v žádosti o podmíněné propuštění atd.
Ten může a také nemusí být zahlazen. Odsouzená, která má kázeňské tresty nemůže být
zpravidla umístěna na pracoviště, není ji vyhověno v žádosti o opuštění věznice
v souvislosti s návštěvou (tzv. volná návštěva), soud nevyhoví její žádosti o přeřazení
do mírnějšího typu věznice atd. Proto se odsouzené alespoň navenek snaží o společné
bezkonfliktní soužití, s personálem se snaží slušně a vstřícně komunikovat. Učí se
bezkonfliktní komunikaci, kterou mohou uplatnit i po propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody, někdy však zjistí, že komunikovat v podmínkách VTOS je zcela jiné než
vyžaduje úspěšná komunikace mimo vězení.
Vztah žen odsouzených k DT ke spoluodsouzeným
Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody v § 7 stanoví umisťování
odsouzených.
Odděleně se umisťují muži od žen, mladiství od dospělých, recidivisté od prvovězněných, odsouzení za úmyslné trestné činy od recidivistů, trvale pracovně
nezařaditelní, s poruchami duševními a poruchami chování, s uloženým ochranným
léčením a zabezpečovací detencí.180 Z uvedeného vyplývá, že se neoddělují pachatelé
násilných trestných činů od ostatních. Na tomto místě není v této chvíli účelem
diskutovat o kladech nebo záporech tohoto ustanovení zákona pro penitenciární praxi.
Chceme pouze poukázat na skutečnost, že pachatelky násilných trestných činů mají
často mezi ostatními odsouzenými ženami specifické postavení, dané někdy právě
i charakterem spáchaného trestného činu, zejména osobou oběti a mírou v něm
obsaženého násilí.181 Rovněž jsou lépe adaptovány na podmínky výkonu trestu, umí
se lépe orientovat.
Ve

vztahu

k spoluodsouzeným

námi

oslovení

specialisté

VTOS

uvedli

u zkoumaného vzorku širší škálu vztahů než k vězeňskému personálu. Z rozhovorů
se zaměstnanci jsme se pokusili vytvořit následující třídění. I když jsme si vědomi
180
181

§ z. č. 169/1999 Sb., § 7, ve znění pozdějších předpisů
U odsouzených mužů je muskulatura, agresivní chování, spáchané násilí (s výjimkou násilí
spáchaného na dětech), „odsezená léta“ atd. velmi významným prvkem vysokého hodnocení tohoto
jedince uvnitř vězeňského kolektivu. U odsouzených žen je hierarchie odlišná.
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určitého zjednodušení a možnosti prolínání jednotlivých charakteristik domníváme se,
že situaci vystihuje toto členění:


Bezkonfliktní vztahy – 14 % – vycházejí s ostatními, nevybočují, dodržují pravidla



Nadřazený vztah – 44 % – vyvyšují se, přezíravost, pohrdání druhými, kastování.



Majetnický vztah – 14 % – kontrola, ovládání a manipulace s druhými. Tyto ženy
se orientují na mentálně insuficiencí ženy, sociálně slabé, nevýrazné, nacházející se
v roli outsidrů, popř. pseudooligofreničky.



Samotářky (sólistky) – 28 % – drží si odstup, navenek se neprojevují, straní se
ostatních, žijí ve svém světě.



Narušitelky pořádku a kázně. V každé z výše uvedených skupin lze nalézt
odsouzenou, která se orientuje na negativní jedince – odsouzené ženy, které mají
kázeňské přestupky, nespolupracují, organizují tzv. druhý život ve vězení – obchod
s léky, s cigaretami, kávou, případně s alkoholem, drogami, kosmetikou atd.

Jejich počet nebo výskyt nelze kvantifikovat nebo jinak určit. Jde nejen o charakter a
vlastnosti osobnosti, ale i aktuální situaci, kriminální zkušenost, stupeň kriminální
infekce atd. Pokud se vyskytne ve věznici nebo na jedné ubytovně více takových žen,
dochází k poměrně vážnému rozkolísání života kolektivu odsouzených nebo i v celé
věznici. Tyto situace se řeší převážně přemístěním na jinou ubytovnu nebo do jiné
věznice. Zejména v mužských věznicích přítomnost většího počtu rozvracečů může vést
až k vypuknutí hromadných nepokojů.
Ve výkonu trestu odnětí svobody, stejně jako v běžném životě, vznikají mezi lidmi
konflikty. V podmínkách vězení jsou umocněny zejména tím, že spolu musí prakticky
celé dny sdílet lidé, kteří by se často za normálních okolností jeden druhému vyhnuly.
Specifické prostředí věznice též přináší specifické druhy konfliktů. Úmyslně pomineme
konflikty mezi vězni a personálem a soustředíme se na rozčlenění konfliktů mezi
vězněnými ženami.
U vězněných mužů je většina konfliktů reaktivních, vyplývajících ze situace, méně
často jako výsledek boje o moc. Oblasti, kde nejčastěji vznikají konflikty mezi
odsouzenými ženami jsou, zdá se, odlišné od mužské vězněné populace.
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Dle našich zjištění se ženy odsouzené k DT dostávají do konfliktů zejména tehdy,
když:


Cítí konkurenční vztah. Nejde o vliv a boj o moc ve skupině jako u mužů.
Konkurenci cítí v oblasti ženství, atraktivitě postavy, vlasů, pleti, přitažlivosti atd.
To je často jediné, v čem cítí převahu nad druhými. Pokud je navíc přítomna
porucha osobnosti, pak již Cleckley (1988) upozornil, že psychopatovi je vlastní
umění okouzlit, k čemuž disponuje šarmem a uměním zapůsobit na druhé.
Lze konstatovat, že odsouzené ženy vnímají a hlavně hodnotí druhé ženy tak, že
svoji percepci zužují na zhruba do tří „pohledů“:
a) na pohledy konkurenční,
b) lesbické a
c) manipulativní.182
Tento halo efekt je často až překvapivě pevným základem budoucího vztahu jedné
ženy ke druhé. Z vlastní penitenciární praxe si vzpomínám, jak obtížně vězni svůj
první dojem korigují.



Řešení problému nebo situace neodpovídá jejím představám (není po jejím).
V naší práci na několika místech upozorňujeme, že vztahy v kolektivech
odsouzených jsou do značné míry odlišné od vztahů v běžných sociálních
skupinách. To se týká i hierarchického uspořádání skupin a vůdcovství v nich.
I personál často připouští, že je překvapen, když zjistí, kdo je vlastně neformálním
vůdcem kolektivu odsouzených. Pokud se tato skrytě dominantní odsouzená dostane
do situace, která neodpovídá jejím představám nebo má pocit, že je ohroženo její
postavení, může dojít ke konfliktu. Vůči personálu, např. v případě, že jí je
zamítnuta nějaká žádost, jde vesměs o mentální formy agrese, k otevřenějším
formám se odhodlají jen velmi zřídka.



Odsouzená se stala obětí podvodu nebo krádeže. Okradení vězně vězněm je
v této subkultuře vedle donašečství („bonzování“) považováno za jedno z nejhorší
provinění proti vězeňskému kodexu. Takový vězeň je okamžitě ostrakizován a toto
provinění bývá jednou z nejčastějších příčin fyzických napadení. Tato nálepka
odsouzenému nebo odsouzené zůstává navždy. Vychovatelka nám při výzkumném

182

Dokonce i některé ženy - zaměstnankyně v rozhovoru uvedly, že tyto pohledy „když nemají svůj den“
obtížně snášejí a někdy je to donutí se kontaktu s těmito ženami i úmyslně vyhnout, nevstupují
na teritorium odsouzených.
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šetření vyprávěla o rvačce mezi odsouzenými ženami. Jedna prodala druhé „drahý“
značkový pleťový krém. Přitom ale kelímek od tohoto drahého přípravku naplnila
běžným laciným krémem.


Důsledek lesbického vztahu. Problém většinou nastane až tehdy, když odsouzené
ženy obtěžují svým lesbickým vztahem další odsouzené. Plně se na sebe upnou a
žijí v jakési symbióze. Pokud jsou svolné k takovému soužití obě odsouzené,
vězeňský personál nezasahuje, pokud by docházelo k asymetrii vztahu, podezření
na šikanu, násilí vězeňský personál je povinen přijmout opatření. Prostitutivní
chování je v tomto ohledu na rozdíl od mužských věznic spíše ojedinělou záležitostí.
Problém lesbických a obecně homosexuálních vztahů jsme diskutovali v teoretické
části práce. U žen odsouzených k dlouhodobým trestům nejde jen o důsledek života
v izosexuální skupině, ale i o frustraci na silný emotivní vztah. Navíc většina námi
zkoumaných žen byla pachatelkami intrafamiliárního násilí (vraždy partnera).
S heterosexuálním vztahem měly negativní zkušenost, často se spíše než
pachatelkami cítí jako oběti. Jelikož za sebou mají negativní zkušenosti s mužskou
autoritou (často již z orientační rodiny), inklinují spíše k ženám, které jim více
rozumějí. Pedagožka jedné ženské věznice při výzkumném šetření vyprávěla
autorce práce příběh, kdy takovýto silný vztah k sobě navázaly dvě ženy, z nichž
jedna ale byla vdaná, měla venku manžela a dvě děti. Po propuštění si svoji
partnerku z vězení přivedla domů a situace dospěla až k rozvodu manželství.



Skryté konflikty a intriky. Jsou typickými projevy vězněné kriminální subkultury
(ve vězeňském argotu „tunely“). Příčiny těchto jevů mají zůstat personálu utajeny,
většinou jde o antipatie, boj o moc, získání výhod (např. lepšího pracovního
zařazení nebo ubytování atd.). Projevují se i ve formě latentní agrese, zejména
ve formě nepřímé verbální pasivní. Odsouzená např. „nastrčí“ jinou vězeňkyni, aby
si stěžovala na personál nebo na jinou odsouzenou, napsala stížnost nebo učinila
oznámení personálu atd. „Na rozdíl od mužských věznic ale odsouzené ženy neumí
udržet nic pod „pokličkou“, vše na sebe řeknou, takže vše vyjde brzy najevo.
Nejpozději druhý den se to dovím.“ (vyjádření vězeňské psycholožky při rozhovoru
s autorkou práce).

Jak vyplývá z výše uvedeného, jen relativně málo vztahů mezi odsouzenými ženami je
bezkonfliktních. Nejcitlivěji odsouzené reagují na projevy nadřazenosti ze strany
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druhých odsouzených. Ukazuje se, že pocit nadřazenosti je u odsouzených žen dán
na rozdíl od mužů (viz str. 90 ) širším rozptylem příčin.183
Naproti tomu u žen jsme pozorovali odlišné příčiny. Do popředí vystupuje pohrdání
druhými – „není mě hodna, „nebudu se s ní zahazovat, je to nicka“. Dominantní přitom
není majetnost nebo nemajetnost odsouzené, ale její vzhled, upravenost a ženskost.
Svoji roli též hraje úroveň vystupování, dodržování hygieny, péče o tělo. Nadřazený
vztah dávají odsouzené ženy mezi sebou najevo zejména nepřímo nebo neverbální
komunikací. Vymiňují si, že nebudou s „ní“ sdílet celu, sedět u stolu atd. Majetnický
vztah některým odsouzeným ženám vyhovuje, považují ho za jakousi ochranu před
dalšími odsouzenými ženami, které by se k nim chovaly agresivně, hostilně,
ostrakizovaly je. Některé ženy si drží „odstup“ od ostatních odsouzených. Příčin může
být řada, např. věk,184 charakter trestného činu, oběť, způsob provedení trestného činu,185
někdy je to i jejich osobnost, psychické vlastnosti. Tyto odsouzené nemají zájem se s
kýmkoli stýkat a navazovat vztahy, drží se stranou, s druhými komunikují jen
v nezbytných záležitostech (včetně personálu).
Sociální prostředí a klima ve věznici
Všechny výše uvedené faktory nebo většina z nich tvoří dohromady klima věznice.
I když je život ve vězení přísně svázán zákony a dalšími právními normami, klima
v jednotlivých věznicích se často i výrazně liší. Toto klima významně ovlivňuje život
ve vězení, vzájemné vztahy mezi vězni a personálem, vězni navzájem i personálem
mezi sebou. Zároveň je těmito faktory toto klima tvořeno.
Studiem a analýzou dokumentace k různým událostem (konflikty, napadení,
sebepoškození, pokusy sebevražd, hromadné nekázně), ale i studiem hodnocení
vězněných, výročních zpráv věznic atd. jsme zjistili některé skutečnosti, které jsme
diskutovali i v průběhu našeho šetření s personálem věznic.
Situace mezi vězni a jejich „spokojenost“ lze mimo jiné pozorovat i sledováním
frekvence a obsahu stížností. Podávání stížností je jedním ze základních práv
183

Z vlastní zkušenosti z práce s obviněnými a odsouzenými muži mohu uvést, že u mužů většinou
vystupuje do popředí fyzická zdatnost, movitost, solventnost a vztahy „s významnými osobnostmi“.
Často jde o vztahy, které vznikly ve školních letech, dávné známosti nebo později sousedské vztahy.
Někdy vystupuje do popředí postavení rodičů nebo blízkých osob – významný podnikatel, sportovec,
politik atd.
184
Např. věkově starší odsouzené jen obtížně nacházejí společná témata s ostatními odsouzenými.
185
Pozorovali jsme ženu, která se matkou nechala ovlivnit, aby zabila své novorozené dítě
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odsouzených (§ 26 z. č. 169/1999 Sb.). Z našich zjištění vyplývá, že odsouzené k DT
stížnosti téměř nepodávají. Odsouzené také mohou hovořit bez přítomnosti třetí osoby
s dozorovým státním zástupcem, který nad příslušnou věznicí vykonává dozor.
Pokud odsouzené stížnost podají, formulují ji tak, aby oblast, se kterou nejsou
spokojené byla dobře srozumitelná i pro laickou veřejnost (to platí obecně pro všechny
vězně). Proto většinu stížností směřují na hygienické podmínky, lékařskou péči, kvalitu
stravy atd. Jejich podání a argumentace se často rozcházejí se skutečností a jsou účelově
zkreslena Na rozdíl od mužských věznic v ženských zařízeních téměř nesetkáváme
s hromadnými vystoupeními nebo vzpourami, a to zvláště u žen, odsouzených
k dlouhodobým trestům. Ty jsou si dobře vědomy, že účast na násilných akcích je
do budoucna diskvalifikuje z lepšího zařazení v rámci věznice atd.
Ojedinělé stížnosti odsouzených k DT mohou také na druhou stranu znamenat to, že
„upadly“ do jakési letargie a neřeší věci. Raději se smíří se realitou než aby vynakládaly
energii na jakoukoli životní změnu prostřednictvím stížnosti. Dlouhodobě vězněné ženy
vědí, že neoprávněné stížnosti vyvolávají nelibost u ostatních odsouzených, protože
prošetřování stížností s sebou nutně přináší častější kontakt s vězeňským personálem,
zvýšenou kontrolu na oddíle. Vězni obecně, odsouzené ženy nevyjímaje, chtějí mít klid.
Namátkové kontroly ze strany vězeňského personálu, přemisťování na jinou ložnici
nebo oddíl je pro ně zátěžovou situací. Musí si znovu vybudovat určité postavení mezi
odsouzenými.
Další odsouzené se od nich distancují, snad ani ne proto, že by odsuzovaly jejich
jednání a stály na straně vězeňského personálu, ale proto, že s novou odsouzenou
na ložnici nebo oddíle jsou narušeny jejich vztahy, ohroženo jejich postavení
ve skupině, které doposud zaujímaly. Vězni nemají rádi chronické stěžovatele, vyvolává
mezi nimi nejistotu. Pokud jsou stížnosti směrovány na chování a jednání jiných
odsouzených, jsou tyto odsouzené ostatními nazývány hanlivými přezdívkami „bonzák,
zlatý slavík, práskač, donašeč, vtěrka atd.“ Dalším faktorem, který vystupuje od popředí
při prošetřování stížností je skutečnost, že odsouzené nevědí, co se děje a co všechno při
prošetřování jedné stížnosti vyjde najevo. Musíme si uvědomit, že více jak pětileté
soužití odsouzených nutně přináší problémy. Ty je potřeba profesionálně a objektivně
řešit.
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Další oblastí, která je zdánlivě srozumitelná veřejnosti, je chování a vystupování
personálu. Vězni znají velmi dobře svá práva a ještě lépe povinnosti personálu. To platí
obecně, bez rozdílu ať se jedná o odsouzené muže nebo ženy. Na vězeňský personál je
mnohdy vyvíjen nátlak i ze strany příbuzných v místě trvalého bydliště. V poslední
době se častěji vyskytují případy napadení vězeňského personálu mimo věznice.
Obecně též platí, že zatímco vězni od personálu vyžadují porozumění a toleranci, sami
tuto schopnost postrádají.
V některých případech se mezi odsouzenými objevují jedinci, kteří stojí v pozadí
stížností a nastrkují za sebe druhé. Mezi námi zkoumanými ženami odsouzenými k DT
jsme však tuto skutečnost nezaznamenali.
Klima věznice je zároveň ovlivňováno i pedagogickými postupy personálu, do kterých
mimo jiné patří i systém udělování odměn a trestů.
Kázeňské tresty
V námi zkoumaném vzorku žen odsouzených k DT nebylo 42 % z nich kázeňsky
trestáno, a to ve VTOS pobývaly nejméně pět let. Kázeňsky trestáno bylo 58 %
odsouzených žen, většinou ale za přestupky, kterých se dopustily v prvních měsících
po svém uvěznění. Zde lze do jisté míry uvažovat o tom, že šlo o počáteční adaptační
problémy.
Kázeňské odměny
Odměny odsouzených slouží jako významný motivační prvek zaměstnancům v přímém
kontaktu s vězněnými osobami. Posloupnost a vhodnost udělení odměny patří
k pedagogickému umu specialistů, kteří disponují ze zákona kázeňskou pravomocí. Ti
co nemají možnost udílet kázeňské odměny, mohou psát návrhy na udělení kázeňské
odměny. Nejvyšší kázeňskou odměnou je přerušení výkonu trestu až v délce trvání
20 dnů v kalendářním roce, které se započítávají do délky výkonu trestu. Odsouzené
k DT, které pobývaly březnu 2008 ve Světlé nad Sázavou měly průměrně v osobní kartě
uvedeno 32 kázeňských odměn. Nejméně bylo 15 odměn, nejvíce 79. Z počtu
uvedených odměn je zřejmé, že odsouzené k dlouhodobým trestům jsou motivovány
možností získat odměny a snaží se o to v průběhu výkonu trestu. Kázeňské odměny
navrhují mimo jiné i mistři z pracoviště.
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Významným činitelem ovlivňujícím sociální klima ve věznici je možnost
pracovního zařazení. V námi zkoumané skupině pracovalo 79 % žen., zbylé pobíraly
invalidní nebo starobní důchod. Jen dvě práce schopné ženy nepracovaly.

3.4 Extramurální vztahy žen odsouzených k dlouhodobému trestu
V předchozím textu jsme několikrát upozornili, že významný vliv na chování
odsouzené ve výkonu trestu mají její kontakty s rodinou a obecně vnějším
prostředím. Tento fakt nabývá na důležitosti zejména u dlouhodobě vězněných, kdy
případný rozpad rodiny, vztahu nebo nezájem (absence nebo sporadická korespondence,
návštěvy atd.) působí velmi nepříznivě na psychický stav odsouzených.
Když jsme zkoumali a analyzovali extramurální vztahy u žen s dlouhodobými tresty
zjistili jsme, že telefonický a písemný kontakt nebo kontakt formou návštěv
udržuje pravidelně 58 % odsouzených žen. Sporadický nebo žádný kontakt neudržuje
28 % žen, 14 % příbuzné nemá.
Odsouzené ženy, které uvedly kontakt s rodinou, si dopisují nebo jim na návštěvy jezdí
širší okruh příbuzných, nejen partneři, rodiče nebo děti, jsou to i prarodiče, sourozenci,
bratranci, tety, strýcové atd. Dlouhodobý pobyt ve výkonu trestu vážněji nenarušil
jejich rodinné vztahy. Záměrně uvádíme vážněji, protože z podrobnějších informací
zaměstnanců výkonu trestu vyplynulo, že ty ženy, které udržují kontakt s rodinou, jej
udržují zejména pomocí korespondence. Odsouzené ženy upřednostňují korespondenci,
protože telefonáty jsou pro odsouzené ženy emočně náročnější, trvají kratší dobu, jsou
nákladnější. Na druhou stranu telefonát neprožívá odsouzená tak dlouho jako dopis,
ke kterému se opakovaně vrací a čte několikrát i s odstupem času. Telefon naopak
umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a korekci na své názory a sdělení. K dopisu
zpětnou vazbu bezprostředně nemá, přečítá si ho opakovaně a vytvoří si a utvrzuje se
ve svém názoru, ke kterému obtížně mění stanovisko. Pro zkoumanou skupinu
vězněných žen je charakteristické, že obtížně odpouští to, co jim napsali rodinní
příslušníci. Jedná se například o zdánlivě nenápadné konstatování nebo spíše
bilancování rodinných příslušníků, že jejím pobytem ve vězení se jim zkomplikoval
život na několik let, protože se musí starat o její děti – vnoučata a finančně je i ji
podporovat. Nepředstavovali si stáří tímto způsobem…. Jiný příklad, kdy rodiče napsali
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dceři do výkonu trestu, že již obtížně nachází síly na výchovu nezletilých vnoučat.
Odsouzená se na ně zlobila, že nejsou ochotni nic pro ni udělat.
Pozorovali jsme i některé zajímavé skutečnosti. Rodiče např. napsali své odsouzené
dceři, že může být klidná, že se o vše včetně výchovy vnoučat postarají a nebudou
žádné problémy. Jejich dcera jim napsala v tom smyslu, ať si nemyslí, že jim za něco
bude v životě vděčná a že jí nebudou strhávat děti na svoji stranu a ovlivňovat je proti
ní. V jiném případě odsouzená žena rodičům při návštěvě ve věznici řekla, že je celkem
spokojená jak vychovávají její děti a že tak mohou dále pokračovat. Zatím jim dovolí
se o děti starat, jsou toho hodni, ale až se ona vrátí domů bude synovi 15 let a teprve
potom vezme výchovu pevně do svých rukou. Při rozhovoru nám sociální pracovnice
sdělila, že velmi často řeší problém s odsouzenými ženami – dlouhodobě vězněné
nevyjímaje, že se po propuštění z výkonu trestu připravují na to, jak tvrdě uchopí
výchovu do svých rukou a vše bude jinak. Už se jim rodiče nebudou plést do výchovy.
Projev zájmu odsouzených žen k dlouhodobému trestu o své děti
Již několikrát jsme v předchozím textu zmínili, že důležitým faktorem pro zacházení
s vězněnými ženami včetně možností jejich reintegrace je to, zda mají děti a zejména
zda a jak se o ně před svým uvězněním staraly.
Z námi zkoumaného vzorku dlouhodobě vězněných žen má dítě nebo děti 65 %.186
Z tohoto počtu projevuje soustavný zájem o své dítě pouze 25 % žen, zájem zbylých je
povrchní a formální.
Vychovatelky při rozhovorech s autorkou práce spatřovaly formálnost vztahu zejména
v tom, že si i několik měsíců na dítě ani nevzpomenou, při pohovorech o dětech
nemluví a nemluví o nich např. ani během různých aktivit (výroba dárků apod.). Někdy
teprve až na doporučení vychovatelek nebo sociálních pracovnic dítěti napíší.
V korespondenci dětem však tyto ženy často dětem omlouvají svoji nepřítomnost
tak, že musely odjet pracovat do zahraničí a až se vrátí vše jim vynahradí. Sociální
pracovnice při rozhovoru s autorkou práce řekla, že dětem slibují „ráj na zemi“, určitě
si je vezmou na vycházku, brzy jim napíší apod. I když námi zkoumané ženy měly již
děti starší je zřejmé, že v době uvěznění (minimálně před pěti lety) se jejich děti
nacházely v období mladšího nebo na prahu staršího školního věku. Podíváme-li se
na problematiku dětí, které zůstanou v důsledku trestné činnosti rodičů bez jednoho
186

Dvě ženy ze zkoumaného vzorku dítě měly, ale zavraždily je.
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nebo obou z nich zjistíme, že v celé kriminální populaci tento problém bude patrně širší.
Souhrnné statistiky, kolik uvězněných žen má venku děti neexistují. Např. v březnu
2010 mělo ve věznici Opava děti do patnácti let 46 % žen, které zde vykonávaly
trest odnětí svobody.
Zejména dítě do 10 let věku není schopné kritického vyjádření a stanoviska k rodičům a
tak bezmezně věří tomu, co jim maminka napsala a čekají na další dopis a žijí
v neustálém očekávání a nejistotě. Co se mamince stalo, proč nepíše, zpytují svoje
svědomí, jestli nezlobily a obtížně se mohou věnovat svým zájmům a dětským
problémům, které řeší ostatní vrstevníci, spolužáci.
Během šetření nám sociální pracovnice např. sdělila, že zjistí-li při kontrole
korespondence text podobného znění, provede s odsouzenou pohovor a vysvětlí ji, jak
text může zapůsobit na dítě. Mnohdy si odsouzené ženy neuvědomují vážnost
písemného sdělení a možné dopady na psychiku dítěte. Je to s největší
pravděpodobností dáno mimo jiné i tím, že samy odsouzené ženy zažívají významnou
životní krizi, jakou pobyt ve vězení pro ně bezesporu je. Jak jsme uvedli výše, 80 %
odsouzených k dlouhodobému trestu je poprvé ve výkonu trestu. Děti odsouzených
žen zůstávají někdy u svých otců nebo častěji jsou umístěny do pěstounských rodin.
Většinou se jedná o rodinné příslušníky, kteří se dítěte (dětí) ujaly. 187 Ve dvou případech
nedaly odsouzené ženy souhlas s umístěním dítěte do pěstounské rodiny, uvedly, že
nejlépe jim bude v dětském domově, tam mají vše a je tam o ně postaráno stejně jako o
ně ve věznici.

3.5 Penitenciární charakteristika a sociální prognóza žen odsouzených
k DT – shrnutí
Poté, co jsme podrobně analyzovali dostupnou dokumentaci i výsledky rozhovorů
s personálem ženských věznic i některými odsouzenými jsme zjistili některé společné
rysy, které nás vedly k vytvoření určité typologie. Pokusili jsme konstatovat souvislosti
mezi vlastnostmi osobnosti, chováním ve vězení a sociální prognózou včetně prognózy
úspěšnosti reintegrace.
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V rozhovorech během výzkumného šetření jsme zjistili, že děti jsou nejčastěji u sourozenců matky (tet,
strýců, méně často u prarodičů nebo jiných příbuzných.
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A) Odsouzené ženy, které jsou ve VTOS rády středem pozornosti, chtějí udělat
dojem. Z psychologického hlediska jsou egocentrické, nesebekritické, nedůvěřivé,
vztahovačné, dráždivé. Častěji než ostatní uplatňují ve svém repertoáru prvky
hostilního chování. V průběhu VTOS se zpravidla dopouštějí zpočátku drobných,
postupně i rozsáhlejších podvodů vůči ostatním (personál nevyjímaje). Pokud
recidivují, jde zpravidla o krádeže nebo jinou majetkovou trestnou činnost,
recidiva v oblasti násilné trestné činnosti je výjimečná. Sociální prognóza je spíše
příznivá.
B) Odsouzené ženy, které uspokojuje utrpení druhých.188 U těchto pachatelek
se projevuje touha absolutní kontroly a „vlastnictví“ druhého. Ve výkonu trestu
se snaží manipulovat, ovládat, vlastnit, mít naprostou kontrolu nad druhou
odsouzenou – chtějí vědět, kde se pohybuje, s kým mluví, vedle koho sedí,
na koho se dívá a proč se dívá, co jí říkala „ta“ druhá, co jí říkal někdo
z vězeňského personálu, co čte, proč jde k lékaři, proč je chvíli sama, když má být
s ní apod. V jejich životní historii jsme často shledali pobyty na psychiatrii nebo
alespoň ambulantní psychiatrickou péči. Ne vždy však byla diagnostikována
duševní porucha nebo onemocnění. Zvláštnosti v projevu chování a jednání
vyplývají spíše z jejich osobnostního zaměření, někdy i poruchy osobnosti
(anetická porucha osobnosti, paranoidní nebo anankastická porucha osobnosti,
pithiatické rysy). Protože jde o celoživotní zaměření je pravděpodobné, že mohou
recidivovat ve stejné trestné činnosti, za kterou jsou nyní ve VTOS. Sociální
prognóza je spíše nepříznivá.
C) Odsouzené ženy, které skrytě manipulují. Tyto odsouzené jsou nepřístupné,
k personálu se chovají chladně a odtažitě. Své povinnosti si však plní.
Vůči ostatním odsouzeným vystupují dominantně („jedou si tzv. svoji lajnu“),
nezajímají se o integraci za účasti nebo pomoci vězeňských nebo jiných
specialistů, zvládnou všechno samy. Ve skrytu duše opovrhují vězeňským
personálem. Vězení považují za přestupní stanici. Chrání si svá tajemství. Nechtějí
nic odkrýt a řešit ze svého osobního života. Recidivují jen výjimečně a pokud ano,
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Pozorovali jsme ženu s diagnózou Münchhausenova syndromu by proxy, která nejprve usmrtila své
prvorozené dítě tak, že mu vpichovala fekálie. Tento trestný čin nebyl odhalen a tak stejným způsobem
zavraždila své další dítě. Když byla hospitalizována za účelem znaleckého zkoumání duševního stavu
v psychiatrické léčebně pokoušela se fekálie vpichovat spolubydlící na pokoji.
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tak s delším odstupem času, páchají však závažnou trestnou činnost.189 Sociální
prognóza je spíše nejistá.
D) Dominantní, avšak labilní. Mají nízké sebevědomí, avšak vysoké sebehodnocení.
Jejich aspirace neodpovídají jejich schopnostem. Typické je nevypočitatelné
chování. Jsou náladové, nechají se vyprovokovat. Mají nízký frustrační práh.
Často mění sympatie ke spoluodsouzeným, jsou „přelétavé“. Tím kolem sebe
vyvolávají časté konflikty. Personálem jsou tyto ženy hodnoceny jako problémové
odsouzené. V dětství byly často sexuálně zneužívány, trpí citovou deprivací.
V dospělosti se objevují problémy se sexualitou. U některých se objevuje
pseudooligofrenie, snížená empatie, agresivní potenciál. Rozumové schopnosti
bývají nerovnoměrně rozložené. Po propuštění z VTOS za poměrně krátkou dobu
selhávají, recidivují, „nechají se svést nebo co ji jiného zbylo, nevěděly kudy
kam“. Na svobodě jsou daleko více bezbranné než ve výkonu trestu. Sociální
prognóza je nepříznivá.
E) Introvertně orientované, sociálně nezkušené až naivní. Mají zhoršené
kognitivní schopnosti, relativně často se objevují známky organicity. Jeví se jako
samotářské, nepřizpůsobivé, žijící ve vlastním světě. Z těchto důvodů jsou
považovány za podivínské. Ostatní odsouzené se jich straní. Své problémy spíše
neumějí než nechtějí řešit, protože si je ani neuvědomují, nemají schopnost
náhledu. Po propuštění z VTOS problémy mají problémy s reintegrací. Mají
potíže samostatně žít a starat se o sebe, v tomto smyslu je vězení pro tento typ žen
dobrým sociálním zařízením, kde se jim dostává veškerých sociálních služeb a
odborného zacházení. V civilu končí často jako bezdomovkyně. Sociální prognóza
je spíše negativní, z hlediska možné recidivy trestné činnosti nejistá. Na rozdíl
od předchozích typů se nikoliv zřídka stávají samy obětí trestného činu.
Další vybrané aspekty života v penitenciárním prostředí.
Prostředí věznice se vyznačuje mnohými specifiky, která lze jen obtížně třídit.
Projevují se nejen v chování a jednání odsouzených, ale i ve vztazích mezi nimi
i k personálu, vznikem a fungováním skupin a zejména neviditelným a pro personál jen
189

Pozorovali jsme odsouzenou, která jako svoji hlavní zálibu uvádí zbraně. Ve výkonu trestu je
za násilnou extrafamiliární trestnou činnost. Plánuje, že se po výstupu z VTOS stane profesionální
odstřelovačkou, bude mít naprostou moc. Bude moci ovládat a rozhodovat o životě druhých.
Přizpůsobila se VTOS, avšak těžko se vyrovnává s jakoukoli byť sebemenší změnou. Ve výkonu trestu
se věnuje studiu jazyků, má poměrně dobré znalosti.
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obtížně proniknutelným předivem vztahů. Objevuje se specifický hodnotový a
normativní systém.
Tyto aspekty zvláště výrazně vystupují a mnohonásobně získávají na svém významu
u dlouhodobých trestů. Jejich výsledkem bývá specifický druh adaptace. Pobyt
ve vězení nechápou jako trest, ale spíše jiný způsob života.
Odsouzené ženy hledají ve výkonu trestu nejprve zařazení do skupin, navazují kontakty
s ostatními odsouzenými. Způsoby tohoto zařazení jsme popisovali výše. Dlouhodobý
pobyt ve VTOS u některých z nich přispěje k prizonizaci – zapojení do tzv. druhého
života. Začlení se a začnou vyhledávat společnost stejně smýšlejících odsouzených,
navazují s nimi vztahy, je jim přidělena role. Do skupiny musí „něco“ investovat,
přinést, něčím přispět. Mohou to být vědomosti, znalosti, orientace v delikventní
subkultuře, ale i dobrá fyzická kondice, znalost bojového umění190, peníze anebo
schopnost disponovat zakázanými věcmi (drogy, prášky). Svoji pozici si budují
i na základě „vlivu“ na zaměstnance (nejde o korupci!).
Význam má i vlastnictví na první pohled bezcenných věcí. Může se jednat i o věci,
které zdánlivě nic neznamenají jako je např. civilní oděv. Mezi odsouzenými ženami již
samotný fakt, že některá z nich vlastní zakázané věci znamená více než by se na první
pohled zdálo a než by tomu i řada začínajících penitenciárních pracovníků přikládala
význam. Odsouzené si zdánlivou maličkostí – např. jinými oděvními součástkami anebo
kombinací civilních a vězeňských svršků (což je zakázané) budují určité postavení
v hierarchii delikventní subkultury. Další skutečností v této souvislosti je i to, že
vyhodnocují reakce zaměstnanců a tipují si, co si ke kterému z nich mohou dovolit.
Drobné, zdánlivě malicherné kázeňské přestupky zpravidla přecházejí v páchání
závažnějších přestupků, např. pašování nedovolených předmětů do věznice, manipulace
s penězi (ve věznicích je pouze bezhotovostní styk), ale i vynucování si určitých úsluh
od slabších žen, šikana atd.
Dlouhodobý pobyt ve výkonu trestu může posílit i submisivitu některých
predisponovaných odsouzených žen. Projevují se navenek tak, že mají potřebu stále
k někomu vzhlížet. Jsou nesamostatné, nechtějí a mnohdy ani nejsou schopné nést
odpovědnost za svá rozhodnutí.
190

Znalost bojových umění a její významná pozice v hodnotovém žebříčku vězňů mužů je obecně známá,
u žen nás tato informace překvapila. Pokud jde o nový trend změn v hodnotové hierarchii ženské
kriminální populace, měla by mu být věnována náležitá pozornost.
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U některých odsouzených dlouhodobý pobyt ve VTOS přispěl k určité kompenzaci
impulzivního jednání. Zde se objevuje jeden z paradoxů penitenciárního zacházení.
Do této skupiny většinou patří psychicky nevyzrálé ženy. Jejich impulzivita byla
významným kriminogenním faktorem. Kompenzace nastává vlivem podřízení se
(institucionalizace) každodennímu stereotypu (pevný řád) i stereotypu vzorců jednání
(odsouzené, personál atd.). Příznivě zde na tyto ženy působí stálý dohled a kontrola,
která jim paradoxně přináší pocit jistoty a „bezpečí“. Po propuštění z výkonu trestu tyto
aspekty mizí, nemají stálý dohled, pevně daná pravidla. Tím se opět zvětšuje prostor pro
jejich impulzivní jednání, protože musí samy řešit nečekané situace. Stereotypy chování
naučené a úspěšné ve vězení zde selhávají.
U žen s organickým poškozením došlo po pěti letech pobytu díky deprivaci ve výkonu
trestu ke zhoršení kognitivních schopností.
U některých dlouhodobě vězněných žen dochází k navazování lesbických vztahů,
které jsou mnohdy velmi pevné, silně emočně podbarvené. V nikoliv ojedinělých
případech toto soužití nahrazuje vztah partnerský a není zúžen pouze na sexuální oblast.
Jsou i takové odsouzené ženy zůstávají i po pěti letech výkonu trestu odnětí
svobody „stále stejné“, nepotřebují k nikomu vzhlížet ani přilnout, dávají okázale
najevo svoji samostatnost a soběstačnost, nezáleží jim na hodnocení odsouzených ani
personálu. Naskýtá se psychologická otázka, zda tato skutečnost nesvědčí spíše o poruše
osobnosti, i když ne s plně rozvinutým klinickým obrazem. Podobně lze uvažovat o
tom, zda pevně dané normy, vyžadované způsoby chování atd. nevedou k tomu, že se
tyto ženy nedostávají do situací a konfliktů jako je tomu v běžném životě, kde je naopak
očekávána jejich aktivita při řešení běžných situací. Tyto ženy velmi často svádějí svoji
situaci na vnější skutečnosti, které jakoby stojí mimo ně. Vědomě i podvědomě
vytěsňují svoji vinu, podíl a přičinění na trestné činnosti. Vinu spíše dávají okolnostem
a okolí, popř. shodě okolností.
Některé ženy vystupují jako tzv. „šedá eminence“, kdy z pozadí organizují nepřímé
formy agrese a dokáží tak do značné míry ovlivňovat klima odsouzených žen
ve skupině, na oddíle. Důležité je, že mnoho těchto osobností (včetně mužů) vystupují
jako silný jedinec pouze v oblasti hodnot a norem uznávaných a respektovaných
kriminální subkulturou. Jelikož pak tyto způsoby a formy chování se pokoušejí
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aplikovat i v běžném společenském styku po propuštění, dostávají se velmi brzy
do opětovných konfliktů s odlišnou hodnotovou strukturou v běžné společnosti.
Z našich zjištění můžeme vyvodit tento profil ženy odsouzené k DT:
1) věk 30–50 let
2) dětství bez výrazné rodinné zátěže
3) v dětství nebyla v péči psychiatra
4) pokud byla v orientační v rodině přítomna zátěž, byla převážně na straně otce
5) vyrůstala nejméně s jedním sourozencem
6) predelikventní formy chování nebyly shledány
7) má ukončené základní vzdělání, většina je i vyučena v oboru
8) vyšší stupeň vzdělání je výjimkou
9) v anamnéze absentují drogy
10) byla provdána, ale vztah se rozpadl
11) partnerské neshody řešila násilím na
12) většina je matkami
13) před nástupem do VTOS pracovala
14) je prvotrestaná, bez předchozí kriminální kariéry
15) spáchala násilný trestný čin
16) udržuje návštěvní kontakt se širším sociálním zázemím
17) upřednostňuje korespondenční vztah před telefonickým
18) vztah k dětem je formální
19) děti jsou v péči rodinných příslušníků nebo příbuzných
20) kázeňské odměny převažují nad udělenými kázeňskými tresty
21) bezproblémový přístup a komunikace s vězeňským personálem
22) pracovně zařazena ve VTOS
23) neorganizuje a neúčastní se hromadných vystoupení, vzpoury
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4 Výkon trestu na oddělení pro matky s dětmi
Na straně 77 uvádíme zákonnou úpravu výkonu trestu matek s dětmi a upozorňujeme
na některé související problémy.
Domníváme se, že právě vězněné matky s dětmi tvoří specifickou skupinu vězněných
nejen žen, ale celé delikventní populace. Proto jsme se v další části našeho šetření
soustředili na tuto skupinu.
V předešlé části, kde jsme pojednávali o ženách odsouzených k dlouhodobým trestům
jsme na mnoha místech upozorňovali na situaci, kdy tyto ženy jsou zároveň matkami.
Pokoušeli jsme se mimo jiné zjistit i reintegrační význam existence dítěte, tedy prožitku
mateřství. Jelikož tyto skutečnosti jsme u žen odsouzených k dlouhodobým trestům
mohli zaznamenávat jen nepřímo, u vězněných matek s dětmi jsme mohli vyjít nejen
z vlastních pozorování, ale i pozorování a zkušeností personálu věznice Světlá nad
Sázavou, který s touto skupinou pracuje.
V době našeho výzkumného šetření prošlo oddělením pro výkon trestu matek
s dětmi 33 odsouzených.
Analyzovali jsme spisovou dokumentaci, osobní a rodinné anamnézy těchto žen a dále
uvádíme některé jejich základní charakteristiky.
Podle příslušných ustanovení zákona ( viz strana 77 ) může na specializovaném
oddělení ve výkonu trestu odnětí svobody s odsouzenou ženou pobývat dítě od jednoho
do tří let věku. Délka trestu matky by neměla přesáhnout tři roky odnětí svobody.
Odsouzená žena si podává žádost o umístění na toto oddělení ještě před nástupem do
výkonu trestu. Jako velmi pozitivní vnímáme, že na rozdíl od jiných (a to i vysloveně
pedagogických nebo psychologických aspektech umístění do výkonu trestu) rozhoduje
soud, v tomto případě rozhoduje o přijetí ředitelka věznice. Ta je bezpochyby schopna
daleko lépe posoudit zda dotyčná odsouzená se pro pobyt na oddělení pro matky s dětmi
(dále OMD) hodí než ze zprostředkovaných informací soud, který nemá konkrétní
znalost prostředí.
Za sedm let existence prošlo do doby našeho výzkumného šetření oddělením
76 odsouzených žen, z toho 65 zde vykonalo celý trest odnětí svobody. Pouze jedna
odsouzená, která vykonala trest na tomto oddělení, spáchala po propuštění trestný čin,
dopustila se recidivy.
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Celkem bylo za období leden 2002 – červenec 2009 podáno 190 žádostí o umístění
na oddělení matek s dětmi. Určenou komisí bylo projednáno a ředitelce věznice
předloženo k rozhodnutí 124 žádostí odsouzených žen vykonat trest odnětí svobody
na OMD. Téměř třetina, 66 žádostí odsouzených žen o umístění na oddělení matek
s dětmi, byla zpět vzato.
Analýzou dokumentace jsme zjistili tyto tři hlavní důvody zpět vzetí žádostí
o umístění na oddělení matek:


odsouzená popírá, že čeká další trest,



odsouzená se nechce starat o dítě celých 24 hodin, obává se, že by celodenní péči
nezvládala,



odsouzená má příliš krátký trest, po tuto krátkou dobu se o dítě postará např.
babička nebo jiný člen rodiny.

Z celkového počtu podaných žádostí bylo ředitelkou zamítnuto 30, což je 24,2 %
ze všech podaných žádostí (190 podáno, 66 vzato zpět, N = 124).
TAB č. 13 Důvody zamítnutí žádosti
dítě je v péči jiné osoby

6

20 %

nesouhlas otce dítěte

2

6,7 %

věk dítěte a délka trestu matky

12

40 %

osobnost matky

5

16,7 %

zamítavé stanovisko OSPOD

5

16,7 %

CELKEM

30

100 %

Pozn. Chyba v součtu procent je způsobena zaokrouhlením

Důvody zamítnutí žádosti

dítě je v péči jiné osoby
nesouhlas otce dítěte
věk dítěte a délka trestu
matky
osobnost matky
zamítavé stanovisko
OSPOD
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TAB č. 13 ukazuje, že největší počet žádostí je zamítnut z obligatorních důvodů,
protože nejsou splněny podmínky dané platnými předpisy buď ze strany matky,
ze strany dítěte nebo obou. Více jak třetina žádostí (33,4 %) je zamítnuta proto, že
neodpovídá osobnost matky (porucha osobnosti, porucha intelektu, poruchy chování,
agresivita atd.) a nebo je nedoporučující stanovisko OSPOD. To je většinou dáno proto,
že se matka v civilním životě o dítě nestarala a její žádost je spíše účelová strávit výkon
trestu v lepších podmínkách než poskytuje standardní výkon trestu. Zde samozřejmě
můžeme diskutovat o tom, zda by pobytem s dítětem ve věznici se její vztah k němu
nezlepšil. Námi zkoumaný personál věznice byl však k této premise spíše skeptický.
Zjistili jsem, že i když se většina matek o své děti ve výkonu trestu dobře stará, bývá
v pozadí právě stálý, důsledný a poměrně nekompromisní dozor personálu.
Pokud jde o nesouhlas otce dítěte, jde většinou o ty, kteří se o děti starají sami nebo
si péči o ně během výkonu trestu nějak „zařídí“.
Některé náležitosti spojené s výkonem trestu na oddělení matek s dětmi
Po nástupu do výkonu trestu je odsouzená umístěna na nástupním oddělení, kde s ní
pracují specialisté, zejména sociální pracovnice, speciální pedagožka, psycholožka a
vychovatelka. Žena též prochází důkladnou vstupní lékařskou prohlídkou. Tito
specialisté se pak podílejí na posouzení matky o umístění dítěte k matce na specializované oddělení. Pakliže nastupuje odsouzená žena do výkonu trestu s potřebnými
vyplněnými formuláři, které obdržela před nástupem do VTOS na základě její žádosti
od zaměstnanců věznice, komise rozhodne o její žádosti v co nejkratší době, tak aby
nebyl přerušen kontakt dítěte s matkou. Vyřízení žádosti doba v takovýchto případech,
kdy s sebou odsouzená již při nástupu do VTOS přináší vyplněné a potvrzené veškeré
potřebné tiskopisy a vyšetření, včetně souhlasného stanoviska od dětského lékaře a
psychologa, zpravidla nepřesáhne 10 dnů.
Problematickou oblastí posuzování žádostí odsouzených matek s dětmi jsou
infekční choroby matek. Nejčastěji se jedná o žloutenku typu C, protože mnohé matky
mají v anamnéze drogové epizody. Samotný tento fakt, není-li nemoc v akutním stadiu,
není kontraindikací. Musí se však přihlížet i k tomu, že mohou vzbudit obavy u dalších
odsouzených, které se zejména obávají možného přenosu (nakažení) na jejich děti.
Některé ženy své děti ještě kojí. V těchto případech je snaha o co největší urychlení
přijímacího řízení tak, aby nedošlo k přerušení kojení. Doba vyřízení této žádosti je
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čtyři, maximálně deset dnů. Dítě je za matkou do věznice přivezeno následující den
po kladném vyřízení žádosti matky. V době našeho šetření kojily své děti tři ženy, což
byla téměř třetina ze všech zde umístěných žen. Děti v průběhu pobytu na oddělení
vykazují velké zlepšení, prospívají nejen po stránce fyzické, ale viditelné jsou
i pokroky v oblasti psychické.
I když to nebylo naším hlavním záměrem při analýze našich rozhovorů s personálem,
odsouzenými i rozborem dokumentace jsme zjistili, že v posledních 3–4 letech dochází
ke kontinuálním postupným změnám, které nabývají charakter trendu. (nižší věk
odsouzených matek s dětmi, nárůst drogových deliktů, násilná trestná činnost atd.).
Některé popisujeme dále.
TAB č. 14 Věk odsouzených matek s dětmi (údaje v %)
Věk v letech

Matky s dětmi

do 29

55

30–40

37

41–50

8

Z prvopočátku nastupovaly do VTOS starší ženy než tomu je dnes. Typickou
odsouzenou ženou byla matka dvou nebo tří dětí, ve věku 30–35 let, nyní jsou to
převážně ženy ve věku 20–28 let. Měnící se věkové složení odsouzených žen - matek
s sebou přináší i zvýšené nároky na vězeňský personál. Mladé odsouzené maminky
se neumí řádně postarat o dítě. Blíže se tématu věnujeme v následující kapitole.
Narůstající délka uloženého trestu. Ještě cca před pěti lety měly odsouzené ženy
matky vykonat kratší nepodmíněný trest, většinou v trvání do 6 měsíců odnětí svobody.
Když odcházely z VTOS, byly děti většinou staré kolem 2–2,5 roku. Pokud měla
odsouzená více dětí, starší zůstaly ve většině případů doma v péči nejčastěji prarodičů,
nejmladší dítě měla u sebe ve výkonu trestu. V současné době převažují delší tresty,
průměrně 2,5 roku.
Příčiny spatřujeme v tom, že téměř 80 % odsouzených žen má opakovanou
zkušenost s projednáváním před trestním soudem, byly jim opakovaně uloženy
alternativní tresty, a to i 7–8x.
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Začaly s kriminální kariérou v adolescenci. Po opakovaných zmařených alternativních
sankcích soud rozhodl o uložení nepodmíněného trestu, přičemž ve výši trestu zohlednil
i předešlé alternativní tresty, které se míjely účinkem a nevedly k nápravě. To je důvod,
proč je trest delší než dříve, a to i v důsledku přeměny alternativní sankce na trest odnětí
svobody. Odsouzené se převážně dopouštějí majetkové trestné činnosti, některé
i trestné činnosti násilného charakteru (nejčastěji trestný čin loupeže) a trestné činnosti
za drogové delikty.
TAB č. 15 Rodinné zázemí v orientační rodině (údaje v %)
Rodina

Matky s dětmi

Matky s dětmi

úplná

74

neúplná

16

prarodiče

0

ústavní výchova

9

úplná
neúplná
prarodiče
ústavní výchova

Rodinné zázemí matek s dětmi je nutné posuzovat z jiných pohledů než u žen, které děti
ve výkonu trestu s sebou nemají. Na jiném místě uvádíme, jak relativně značný počet
odsouzených žen matek se neumí o děti řádně postarat. Většina odsouzených vyrůstala
sice v úplné rodině, kde předpokládáme, že si dívka – žena osvojí různé úrovně
komunikace, zejména matky s dítětem. I z tohoto faktu lze odvodit to, že krize dnešní
rodiny je krizí vztahovou.
V anamnézách mnohých odsouzených mužů i žen často nacházíme prvky syndromu
CAN a to v různé formě i intenzitě. Není výjimkou, že některé matky své negativní
prožitky z dětství mohou přímo, ale častěji nepřímo, skrytě a částečně i nevědomě
promítat do svého chování k dítěti. O této skutečnosti svědčí mimo jiné i predelikventní
chování odsouzených – záškoláctví, drobné krádeže v dětství, útěky z domova a toulky,
lhaní atd.
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TAB 15a Predelikventní chování žen umístěných v OMD (údaje v %)
M atk y s dě tm i

Matky s dětmi
ne

66

ano

34
ne
ano

Tabulka 15a ukazuje, že přibližně jedna třetina odsouzených žen vykazovala známky
predelikventního chování v dětství. Na druhé straně však nešlo o závažné formy,
protože všechny zde umístěné ženy mají dokončené minimálně základní vzdělání.
Predelikventní chování není jen významným rizikovým faktorem pozdější možné
delikvence, ale zvláště jiných forem sociálně deviantních jevů, u žen zejména
zneužívání drog a prostituce. Všechny tyto faktory je nutné považovat za vysoké riziko
ne právě vhodné výchovy narozeného dítěte. Rovněž sociální prognóza bývá nejistá,
v závažnějších případech (zejména chronického predelikventního chování) nepříznivá.
TAB 16 Rodinný stav odsouzené (údaje v %)
Stav

M atk y s dě tm i

Matky s dětmi

svobodná

0

rozvedená

0

vdova

9

vdaná

16

s partnerem

74

svobodná
rozvedená
vdova
vdaná
s partnerem

Tabulka 16 potvrzuje i u námi zkoumaných matek s dětmi obecný trend, kdy partneři
sice žijí spolu, mají spolu děti, avšak nejsou sezdáni. V klasické formě manželství žije
16 % odsouzených matek s dětmi.191 Kvalita rodinného zázemí je významným
reintegračním prvkem. Na jiném místě této práce poukazujeme na to, že odsouzené
ženy s kvalitním rodinným zázemím (ať v rodině orientační, tak prokreační) neuvažují
191

V tabulce uvádíme stav, který je v době výkonu trestu, nezaznamenáváme zde partnerskou historii.
Tzn., že rozvedené matky s dětmi před VTOS žily např. s druhem atd.
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o tom, že by své děti vzaly k sobě do výkonu trestu, ale ty zůstávají právě u nejbližších
příbuzných, popř. partnera. Právě tento fakt může zkreslovat pohled na odsouzené
matky s dětmi, protože ty tuto možnost obvykle postrádají, popř. jejich příbuzní
vychovávají jejich starší děti a na další by již nestačily. Proto mohou odsouzené matky
s dětmi vykazovat relativně „horší“ rodinné anamnézy než jiné odsouzené ženy.
Pro dokreslení výše uvedeného uvádíme počet dětí, které ženy umístěné v OMD celkem
mají.
TAB č. 16a Počet dětí (údaje v %)
Počet dětí

Matky s dětmi

Matky s dětmi

jedno

48

dvě

37

tři

7

čtyři

7

j edno
dv ě
tři
čtyři

TAB. č. 17 Vzdělání odsouzených matek s dětmi (údaje v %)
Vzdělání
spec. škola

M atk y s dě tm i

Matky s dětmi

0

základní škola

55

učňovský obor

45

střední škola

0

vysoká škola

0

spec. škola
základní škola
učňovská obor
střední škola
vysoká škola

Stupeň dosaženého vzdělání je rovněž významnou charakteristikou delikventní
populace. Ve smyslu pozdější reintegrace podmiňuje pravděpodobnost uplatnění na trhu
práce. Podobně jako při analýze rodinného zázemí se ukazuje, že odsouzené matky
s dětmi spadají do skupiny lidí s průměrnou úrovní vzdělanosti.
U žen s nízkým stupněm vzdělanosti lze bez většího rizika omylu předpokládat i řadu
problémů, které je diskvalifikují k zařazení na oddělení matek s dětmi nebo o ně ani
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nežádají. Rodinná koheze těchto rodin bývá často obdivuhodně silná, rodiny bývají
rozvětvené a o výchovu dětí se dělí i více příbuzných.
TAB č. 18 Charakter trestné činnosti (údaje v %)
Trestná činnost
Násilná
Hospodářská

M atk y s dě tm i

Matky s dětmi

27
0

Majetková

45

jiné delikty

37

násilná
hospodářská
majetková
jiné delikty

Charakter trestné činnosti je pro cíl naší práce spíše sekundárním výstupem.
Za poměrně překvapivý považujeme relativně vysoký počet odsouzených za násilnou
trestnou činnost. Většinou jde o spolupachatelky násilné pouliční kriminality, tzv.
přepadaček, právníky kvalifikovanými jako loupež. V našich předešlých výzkumech
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vězněné toxikomanické populace jsme konstatovali, že přibližně 75 % trestné činnosti
problémových uživatelů drog je pácháno za účelem získání prostředků na nákup
drogy. Tzv. „drogová kriminalita“ je v naší tabulce „skryta“ v řádku jiné delikty. Tyto
jiné delikty se ale úzce prolínají s násilnou kriminalitou.
TAB. č. 19 Alternativní tresty (údaje v %)
M atky s dět mi

Matky s dětmi
ne

20

ano

80

ne
an o

Na vysoký počet alternativních sankcí u matek s dětmi můžeme nahlížet ze dvou rovin.
Pozitivní je skutečnost, že soudy se snaží alternativními tresty dát ženě - matce možnost

192

Marešová, Sochůrek, Sluková, 2003
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odčinit své trestné jednání na svobodě bez toho, že by musela opustit rodinu,
zaměstnání, sociální prostředí a zejména děti.
Na druhé straně se ukazuje, že tato vstřícnost není vždy pochopena, schopnost pozdější
odsouzené korigovat své chování je omezená. Proto se nevyvaruje dalšího selhání a
spoléhá na opětovnou „laskavost“ soudu, který mnohdy obměkčuje právě poukazy
na své mateřství.
Základní problém vidíme v tom, že soudy v těchto řízeních nedostatečně zkoumají
tyto schopnosti a předpoklady odsouzených k tomu, aby alternativní sankce
postačil jejich nápravě.
Nezkoumají, které předpoklady v jejich osobnostech jsou plně přítomné, které jsou
změněné a které téměř nebo zcela vyhaslé.193 To vede k tomu, že alternativní sankce
se míjí účinkem. Současná vysoká přeplněnost věznic a přibližně 7.500 pravomocně
odsouzených, čekajících na nástup výkonu trestu jsou z velké části výsledkem
popsaných skutečností.
TAB.č. 20 Předchozí pobyty ve VTOS (údaje v %)
NTxT

M atk y s dětm i

Matky s dětmi

91

ne
ano

9
ne
ano

Matky s dětmi vykazují nejmenší recidivu z námi zkoumaných skupin vězněných
žen. Již výše jsme konstatovali, že nejde v tomto případě o recidivu trestné činnosti jako
takové, ale o opakovaný pobyt (opakované pobyty) ve VTOS. Recidiva trestné činnosti
je často soudy řešena alternativními sankcemi, jak uvádíme TAB 19. Právě zřízení
oddělení pro matky s dětmi má být jednou z forem přilnutí těchto žen ke svému dítěti a
tím vytvoření především emocionální bariéry recidivy – obava ze ztráty dítěte.

193

Máme na mysli zejména kognitivní, emoční a volní vlastnosti osobnosti.
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TAB č. 21 Zneužívání drog odsouzenými umístěnými na OMD (údaje v %)
Matky s dětmi

M atk y s dě tm i

ne

45

ano

55
ne
ano

Zneužívání drog jsme u zkoumané skupiny diskutovali u tabulky č. 18. Uvedli jsme, že
násilná trestná činnost (nejčastěji loupeže) je spojena s drogovými delikty. Pokud
v TAB. č. 18 sečteme tyto dva druhy deliktů dostaneme se téměř přesně k procentu žen,
které v anamnéze zneužívání drog mají.
Před uvězněním zpravidla opakovaně selhávaly, ale ukazuje se, že jejich recidiva
po propuštění z oddělení pro výkon trestu matek s dětmi je překvapivě nízká. Autorce
této práce není známé, že by oblast drogové problematiky u delikventních žen byla
rozsáhleji monograficky zpracována. Bývá součástí širších studií, kde se většinou jen
obecně konstatuje, že narůstá.
Nepodařilo se nám zjistit, jak dotyčná odsouzená žila před nástupem výkonu trestu, kde
měla dítě v době, kdy se pohybovala v toxikomanické partě atd. Může to být způsobeno
i tím, že drogová anamnéza není ve vězeňských podmínkách vždy výhodou, např.
se tyto ženy jen obtížně dostávají na tzv. volný pohyb nebo extramurální aktivity.
Na druhé straně máme za to, že se u těchto žen nejedná o závislost na drogách, ale spíše
jejich abúzus, což je nemusí vylučovat z běžného života. Usuzujeme tak proto, že jsme
v našem šetření nezjistili, že by se u některé ženy objevil abstinenční syndrom.
Na druhé straně je pravděpodobné, že závislá odsouzená by nesplnila kriteria, potřebná
k zařazení na oddělení a proto se zde neobjevují.
Je však zřejmé, že tyto ženy páchají drobnější formy kriminality, za které jim soudy
ukládají alternativní sankce a až po několikanásobném selhání končí ve výkonu trestu.
Velmi často zneužívají pervitin, upřednostňují tzv. „krvavé cesty“ (vpichy), chovají se
promiskuitně. Nemají schopnost navazovat a udržet si kvalitní partnerské vztahy, proto
velmi často uvádí, že žijí s partnerem (viz Tab. č. 16), který může a nemusí být
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biologickým otcem dítěte. Současný obecný trend soužití nesezdaných partnerů je takto
nečiní nijak sociálně nápadnými.
Věk dětí, které jsou s matkami v prostředí VTOS
Děti odsouzených matek jsou při příjmu staré v průměru přibližně jeden rok.
Znamená to, že jsou na prahu batolecího období, které většinou prožijí s matkou právě
v podmínkách výkonu trestu. Toto období je charakterizováno rozvojem hrubé a jemné
motoriky, dítě začíná „čmárat“, učí se navazovat přátelské sociální vztahy. Rozvíjí se
slovní zásoba a začíná chápat i symbolický význam slov. Dítě rovněž začíná chápat
svoji individualitu, dokáže se samo přesunovat (chůze). Rozvíjí se symbolické
předpojmové myšlení. Velmi důležitý je emoční vývoj, dítě přechází od fáze protestu
k fázi odpoutání od matky. V tomto období je dítě schopné se připoutat i k jinému
člověku, než je matka. Toto zjištění má zásadní význam pro zacházení s dětmi
v podmínkách výkonu trestu matek, protože dítě je případě schopné po propuštění
matky z VTOS navázat vztahy např. s prarodiči, staršími sourozenci atd. Toto období je
značně závislé na mnoha proměnných, např. temperamentu dítěte apod. Dítě
se postupně učí i zacházet se svoji úzkostí. Je zřejmé, že tyto závažné vývojové změny
v psychice dítěte kladnou značné nároky i na matku. Mnohé odsouzené jsou pyšné
na své děti, vkládají do nich velké naděje, které se často nesplnily jim samým. Velmi
citlivě reagují na to, když jiná odsouzená se vyjádří negativně k jejich dítěti např. pro
skutečné nebo domnělé zaostávání dítěte za druhými.
Není výjimkou, že děti jeví při příjmu do věznice známky zanedbanosti. Trpí
opruzeninami, nejsou čistě a dostatečně oblečené atd. Například dítě starší jednoho roku
neumí kousat, odsouzená neumí dítě vykoupat, přebalit, připravit sunar, polévku pro
dítě, třídit prádlo do pračky, žehlit, vhodně dítě oblékat vzhledem k počasí atd.
Odsouzené nejsou zvyklé si s dětmi povídat, číst jim říkanky, později pohádky.
Na procházkách mimo areál věznice se bojí přejít silnici s kočárkem. Jen obtížně
si umíme představit v jakých podmínkách doposud dítě vyrůstalo.
Vychovatelka na oddělení často supluje roli matky odsouzené ženy, ale
i vzdělávacích institucí, které by měly naučit matku základům péče nejen o dítě, ale
i základním dovednostem vedení domácnosti, jako např. hospodaření, úklid atd. Lze
oprávněně namítnout, že dnes existují kluby pro nastávající maminky, kde se těhotné
ženy připravují na mateřství a učí se péči o dítě. Odsouzené ženy do těchto klubů
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nechodily, ostýchaly se. Mnohdy se jedná o placené služby, na které finančně podle
jejich vyjádření neměly. Narozením dítěte se jim změnil svět. Do té doby si neuměly
představit, co péče o dítě obnáší. Problémy lze nalézt např. i v organizaci dne,
hospodaření s časem, trávení volna. Péči o dítě někdy chápou jako nemilou povinnost,
něco rušivého, co je vytrhuje z jejich klidu.194 Dítě by mělo matku obohacovat, měla by
být potěšena jeho přítomností, možnostmi s ním trávit co nejvíce času třeba i tak, že je
pozoruje při hře nebo s ním sama hraje atd.
Specifika života v prostředí výkonu trestu odnětí svobody na oddělení pro matky
s dětmi a jejich penitenciární charakteristika.
Programy zacházení a v nich obsažené aktivity vycházejí z toho, že primárně musí být
každá odsouzená žena - matka vedena k tomu, aby si uvědomila, že dítě chtěla, nyní je
má a tak se musí o ně postarat. Je tady pro dítě a ne pro sebe. Jen přijetí tohoto, pro
naprostou většinu žen samozřejmého postoje, je pro mnohé odsouzené novým
požadavkem, který musí přijmout, vyrovnat se s ním a zejména jej interiorizovat mimo
jiné tak, jak to má na mysli teorie emoční inteligence.
Většina žen si váží toho, že může být s dítětem a nedojde k narušení vazby matky
na dítě. Nelze zastírat ani to, že prostředí oddělení se výrazně liší od standardních
podmínek výkonu trestu, což u vězněné populace hraje značnou roli. Odsouzené autorce
práce shodně uvedly, že na specializovaném oddělení pro matky s dětmi se jim
v průběhu výkonu trestu líbí ubytování i vybavení oddělení. Každá odsouzená má pro
sebe na podmínky výkonu trestu jinde prakticky nevídané soukromí – vlastní ložnici pro
sebe a dítě nebo děti, moderní vybavení atd. Pokud jim něco chybí, „je to svoboda“.
S upřesněním toho, co chápou jako svobodu však mají mnohé odsouzené ženy značný
problém. V mnohých výpovědích jsme zjistili, že problémem je institucionalizace a
pevný řád, který ve věznici funguje. Svobodu chápou tak, že „tohle počká, teď nemusím
nebo se mi nechce, jaká vycházka s dítětem když je v televizi seriál“ atd. Personál
z podstaty fungování věznice toto nemůže připustit a odsouzené nezbývá než
se podřídit. Otázkou pak je, zda přetrvá nepravý konformismus anebo v tomto případě
pozitivnější konformismus pravý. Nízká recidiva těchto žen spíše svědčí pro úspěšnost a
přijetí konformismus pravého.
194

Mít tzv. klid je jedním z velmi výrazných prvků prizonizace, v tomto pojetí klid od personálu, aktivit
atd. a oddávání se „realitě v leže“.
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Odsouzené jsou si dobře vědomé toho, že různými vybočeními by svoji situaci
ztížily nebo by mohly být dokonce z oddělení vyloučeny. Proto zřídkakdy dochází
k porušování kázně a pořádku ze strany odsouzených matek.
Častější jsou různé nesváry, které mívají obvykle tyto příčiny:


Porovnávání schopností dětí a nadřazování svého dítěte či znevažování dítěte
jiné matky. Při rozhovorech s odsouzenými ženami jsme např. zjistili, že si opatřují
různé odborné články nebo knihy a posuzují své děti podle orientačních tabulek
zaměřených např. na motorický vývoj a dovedností dítěte. Přitom jim chybí hlubší
vhled do problematiky a pokud dítě přesně neodpovídá „tabulce“, pak se obracejí
s pochybnostmi na personál nebo právě zesměšňují dítě druhé odsouzené. Někdy i
zastírají to, že dítě ještě něco podle tabulky neumí tím, že říkají „umí to, ale zrovna
se mu nechce“.



Dodržování ČRD, vnitřního řádu oddělení. Mnohé ženy doslova zahlcují
personál stesky a žalováním na druhé (např. žalují, že druhá odsouzená nepřidala
bílé prádlo do pračky nebo si vůbec nevyprala, neuklidila atd.) Zajímavé je, že
většinou toto není motivováno snahou druhé přitížit, ale ukázat personálu, že „já
jsem lepší“.

Na rozdíl od mužských věznic nehraje mezi ženami závažnější roli charakter
trestné činnosti. Tato skutečnost není v ženské vězněné populaci ani příčinou konfliktů
a opovrhování druhými.
Nízký počet kázeňských problémů na oddělení je také výsledkem pečlivého výběru.
Zaznamenali jsme i paradoxní fakt, že mnohá odsouzená žena se naučí řádně a
svědomitě pečovat o své dítě až během pobytu ve věznici. Odsouzené po propuštění
z výkonu trestu udržují kontakt s vychovatelkou s některými dalšími specialisty
věznice, posílají jim vánoční pozdravy, svěřují se jim telefonicky s problémy, kterým
musí čelit. Jejich komunikace má často charakter komunikace „dcery s matkou“.
Posílají pozdravy z výletů a společných setkání s ostatními propuštěnými odsouzenými
ženami. Nejlepší vizitkou a zároveň satisfakcí vězeňského personálu věznice Světlá
nad Sázavou je to, že z propuštěných 65 odsouzených žen - matek, jedna z nich
se dopustila páchání další trestné činnosti, recidivy.
Z našich zjištění můžeme vyvodit tento profil odsouzené ženy na oddělení pro
výkonu trestu matek s dětmi.
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1. věk 20–30 let
2. dětství bez výrazné rodinné zátěže
3. v dětství se nedopouštěla predelikventního chování
4. má ukončené základní vzdělání nebo je i vyučena v oboru
5. žije s druhem (není provdána)
6. má jedno, nejvíce dvě děti
7. před nástupem do VTOS nepracovala (byla na mateřské dovolené)
8. před nástupem VTOS deficit v oblasti péče o dítě
9. je prvovězněná, avšak s předchozí kriminální kariérou (alternativní sankce)
10. převážně majetková, někdy méně závažný násilný trestný čin
11. zkušenosti s aplikací drog (nejčastěji injekčně aplikovaný pervitin)
12. ve VTOS se nedopouští přestupků
13. výjimečně recidivuje
14. v průběhu VTOS matky s dítětem dochází ke zlepšení péče o dítě
15. citlivě reaguje na skutečné nebo domnělé problémy ve vývoji a chování dítěte
16. po propuštění z VTOS udržuje kontakt se specialisty věznice
U zkoumaného vzorku všech odsouzených žen jsme podrobili analýze věkové složení
v jednotlivých skupinách, vzdělání, rodina, stav, alternativní tresty, spáchaný trestný
čin, abúzus drog – jestliže se potvrdil, tak jaké drogy odsouzené zneužívaly před
nástupem do VTOS a jakou cestou si je vpravovaly do organismu.
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5 Závěr
Cílem předložené disertační práce bylo popsat některé aspekty kriminality z pohledu
funkce a role ženy ve společnosti – jako matky, manželky, partnerky, dcery.
Problematiku vězněných žen jsme uchopili se záměrem ukázat na skutečnosti, které,
neplní-li žena svoji „ženskou“ a zejména mateřskou roli v rodině, mohou
předznamenávat a přispívat k životním kolizím a nezdarům jejích dětí, zvláště dcer,
budoucích matek. Zjistili jsme, že mnohé matky si tyto skutečnosti ani neuvědomují a
žijí v domnění, že pro své děti dělají vše, co je v jejich silách. Na druhé straně jsme ale
zjistili i to, že pro některé odsouzené matky je dítě nechtěná přítěž nebo problém,
nejčastěji řešený „odložením“ dítěte.
V rámci výzkumného šetření jsme se nejprve zabývali některými anamnestickými údaji
zkoumaných skupin žen, v dalších částech kvalitou jejich rodinného zázemí v dětství,
predelikventním chování, zneužíváním psychotropních látek, jejich rodinným
prostředím, zejména vztahy k dětem, kriminogenezi. Z penitenciární oblasti jsme
se zaměřily na vzájemné vztahy mezi odsouzenými, vztahem mezi vězni a personálem,
projevy a chování ve specifických podmínkách prostředí výkonu trestu. Pozornost jsme
též věnovali edukativní činnosti a programům zacházení.
Věk odsouzených žen v námi zkoumaných třech skupinách se zdánlivě výrazně nelišil.
Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou jsou odsouzené ženy ve věku (19) 20–
30 let. S těmito ženami speciálně zachází zaměstnanci na specializovaném oddělení
matek s dětmi, kde jejich podíl činí 55 % a na oddíle odsouzených žen s krátkodobými
tresty, kde jsou zastoupeny ve 46 %.
Odsouzené ženy s dlouhodobými tresty tj. minimálně trest odnětí svobody v délce
trvání 8 let, které vykonaly již pět let trestu odnětí svobody jsou nejpočetněji
zastoupené ve věkové kategorii 30 až 40 let, tedy v průměru jsou ženy na tomto
oddělení starší minimálně o deset let. Společné pro čtyři zkoumané osoby je jejich
počet uvěznění před současným trestem odnětí svobody.
Více jak 75 % odsouzených žen je ve výkonu trestu poprvé. Neznamená to však, že
by neměly kriminální minulost. Zejména odsouzené ženy s KT a matky s dětmi mají
v anamnéze několik uložených a mnohdy nevykonaných alternativních trestů. V případě
matek s dětmi jsme se setkali i s osmi uloženými alternativními tresty před
nepodmíněným odsouzením. V případě odsouzených žen s DT je poměr opačný.
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Nadpoloviční většina zkoumaných skupin odsouzených žen má problémy
s partnerskými vztahy, přestože vyrůstaly v úplné rodině. U žen s DT jsme se setkali
s extrémním řešením partnerských konfliktů, kdy ženy „nenašly“ ze svého pohledu, jiný
vhodný způsob k ukončení vztahů, použily extrémního násilí k ukončení partnerských
neshod. V rozhovorech se netajily názorem, že tak vyřešily jednou provždy problémy
s muži. Nemusí s ním v budoucnu řešit péči o dítě, výši výživného, nemusí se bát jít
domů, nemusí s ním již nikdy řešit otázku bydlení a majetkového vypořádání.
Jsou to ženy, které z psychologického hlediska mnohdy trpí poruchami osobností,
nejčastěji histriónskou poruchou nebo poruchou osobnosti s anetickými rysy. V dětství
měly zkušenost s násilím, bitím, poznaly nezájem matky o výchovu nebo naopak
vyrůstaly v rodině, kde převažovala hyperprotektivní nebo liberální výchova.
Dosáhly minimálně základního stupně vzdělání. V případě odsouzených žen s DT má
35 % žen středoškolské vzdělání, nejčastěji bez maturity. Svědčí to o skutečnosti, že
kriminální kariéru nenastartovaly v adolescenci jako tomu je u žen s krátkodobými
tresty a u matek s dětmi. Ty jsou sice poprvé ve vězení, ale jsou o deset let mladší než
ženy odsouzené k dlouhodobým trestům. Mají zkušenost s orgány činnými v trestním
řízení, před nástupem výkonu trestu již byly projednávány před soudem, který jim
opakovaně uložil alternativní trest. Bylo tomu tak s největší pravděpodobností proto, že
zohlednil jejich sociální zázemí a to, že pečují o dítě a doposud vedly řádný společenský
život. Tím mají reálnou šanci se uplatnit na trhu práce a vést nadále řádný život.
K opakovanému nenaplnění účelu alternativního trestu mohlo přispět také to, že více jak
polovina těchto odsouzených žen uvedla v životní historii abúzus drog. Nejčastěji
se jedná o pervitin, který si většinou vpravovaly do organismu „krvavou cestou“,
injekčně. Hrozí zde reálné riziko přenosu infekčních chorob. Zneužívání drog jsme
nezaznamenali v takové míře u odsouzených žen s dlouhodobými tresty. Ty se však
dopustily z více jak 90 % závažné násilné trestné činnosti. Ostatní dvě zkoumané
skupiny odsouzených žen se dopustily převážně majetkové trestné činnosti (61 %
u odsouzených s KT a 45 % matek s dětmi), další v pořadí jsou loupeže a drogové
delikty. Na posledních místech pomyslného žebříčku je trestná činnost tzv. jiného druhu
– zanedbávání povinné výživy, ohrožování mravní výchovy svěřené osoby atd.
V případě matek s dětmi a žen s krátkodobými tresty se domníváme, že trestná činnost
bude převážně souviset s abúzem drog. Ať se již jedná o získávání finančních
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prostředků na nákup drogy nebo páchání trestné činnosti pod vlivem drog –
zanedbávání povinné výživy, ohrožování mravní výchovy dětí. Jen zřídka jsme u všech
zkoumaných skupin odsouzených žen nalezli ve zdravotní anamnéze psychiatrickou
diagnózu, pobyt nebo ambulantní péči psychiatrů nebo neurologů.
Mění se, i když zatím částečně a pozvolna, i penitenciární charakteristika a
chování odsouzených žen. Chování některých z nich nese prvky „chlapského chování a
vystupování“. Neustále hrají divadlo a snaží se na sebe upozornit. Některé odsouzené
ženy zažily před nástupem do VTOS těžký a složitý životní příběh. Mají za sebou
zkušenosti s násilím a ponižováním v orientační rodině. Některé prošly i kolektivními
dětskými zařízeními. I ve výkonu trestu mají problémy s komunikací a s respektováním
autorit, zejména mužských.
Proto se delikventní ženy často potýkají s velkými problémy v osobním životě, zejména
v navazování intimních vztahů. V jejich případě je odcizení také – a možná především –
odcizení intimitě, strach z blízkosti druhého. To někdy platí i o jejich vztahu k dětem.
Postupně se vytrácejí „normální odsouzené ženy“.
Stále častěji se setkáváme s odsouzenými s kognitivním deficitem, které jsou jen
obtížně schopné samostatného zařazení do společnosti. Jsou submisivní, někdy trpí
poruchou osobnosti, jsou problémovými uživatelkami drog.
Žijí mezi ostatními lidmi a přesto trpí pocity osamocení. Vytváří okolo sebe
neprodyšnou bariéru, mají strach z mužů a někdy celé společnosti. I když deklarují, že
je druzí „neberou“ a vylučují ze společnosti, jsou to často ony samy, kdo se považují
za jiné, za „ty druhé“. Namísto hledání svého místa v životě a společnosti se stavějí
do role ublížených „odstrkánků“ a snášejí desítky důvodů, proč to nejde. Z vlastní
terapeutické praxe v protialkoholní léčebně si vzpomínám, jak často lidé, kteří měli
problémy s pitím alkoholu nebo zneužíváním drog, snášeli desítky důvodů, proč pijí,
proč „berou“. Jejich problémy však většinou nastaly nebo se výrazně prohloubily proto,
že pili nebo „brali“.
My jsme v naší práci zkoumali dvě specifické skupiny vězněných žen.
U žen, které vykonávaly dlouhodobé tresty, jsme shledali mnohé kriminologické
i penologické zvláštnosti. Jde o ženy převážně s dobrou úrovní vzdělanosti, které před
trestným činem až na naprosté výjimky nežily na okraji společnosti. Většina z nich
prožívala těsně před činem složité vztahy, vyznačující se dlouhodobou deprivací a
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nikoliv zřídka viktimizací. V textu upozorňujeme na velmi složitou motivaci jejich
trestné činnosti – od obrany dítěte, přes neadekvátní řešení vztahových konfliktů až
po chorobnou touhu po úspěchu a zejména majetku. Ptali jsme se na rozdíl mezi
pachatelkami, z nichž jedna se dopustila závažné hospodářské kriminality proto, aby
se vyšvihla mezi společenskou smetánkou a druhou, která se dopustila podobně závažné
hospodářské kriminality, ale byla matkou, která chtěla z velkých dluhů pomoci svému
synovi, neúspěšnému a zadluženému podnikateli. Tendence oddělovat v těchto
případech čin od činitele je zřejmá a přímo se nabízí.
Snažili jsme se dokázat, že role ženy jako partnerky a především matky je ve vývoji
dítěte nezastupitelná. Ukázali jsme, jak často děti z problémových rodin, které po celé
dětství strádají absencí jednoho z rodičů nebo rozháraným rodinným prostředím nebo
chladným přístupem či nezájmem rodičů, se paradoxně v dospělosti stávají stejnými
rodiči vůči svým dětem, jako byli jejich rodiče vůči nim.
Snažili jsem se též ukázat problematiku penitenciárního zacházení s těmito
ženami. Mnohé z nich jsou velmi dobře adaptovány na podmínky výkonu trestu. Velmi
dobře se naučí všem mechanismům „úspěšného přežití“ ve výkonu trestu, který
označujeme jako jiný způsob života. Zdá se jim, jakoby se zastavil čas. Zatím ale
„venku“ jim rostou děti a pokud děti nemají, mateřská role se jim díky „biologickým
hodinám“ vzdaluje. Vězení je naučí způsobům chování a řešení problémů, které jsou
v civilním životě prakticky nepoužitelné a pokud je venku použijí, narážejí
na nepochopení a odmítnutí sociálního okolí.
Jde o trend, který lze pozorovat. Domníváme se, že na něj musí reagovat nejen oblast
vězeňství, ale i probační a mediační služba, instituce postpenitenciární péče a
v neposlední řadě i justice.
Druhou námi zkoumanou a popisovanou skupinou byly odsouzené, které mají
s sebou ve výkonu trestu děti. Na rozdíl od žen odsouzených k dlouhodobým trestům
jsou ženy na toto oddělení pečlivě vybírány.
V textu naší disertační práce jsme zmínili význam existence oddělení pro matky s dětmi
nejen pro matky, ale i pro samotné děti. Popsali jsme, jak často musí vychovatelky a
pedagožky učit tyto matky základní péči o dítě – od stravovaní až po hygienické
zabezpečení. Učí je komunikaci s dítětem včetně nezastupitelnosti role matky při
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duševním rozvoji dítěte. To jde někdy velmi těžko, protože mateřskému vztahu k dítěti,
přivinutí k matce a přilnutí dítěte k matce, nelze naučit.
Důležité je i to, že odsouzené matky s dětmi nejsou vystaveny klasickým
desocializačním tlakům vězněné subkultury tak silně, jako ostatní vězni. Péče
o dítě, téměř celodenní přítomnost výchovného personálu, množství činností a aktivit
omezují negativní vlivy prizonizace. Okolnost, že dítě nemusí prožít svá první léta
v kolektivním dětském zařízení, ale s matkou (byť ve vězení, což takto malé děti
nevnímají, často ani před nástupem matky do trestu nežily v běžném rodinném
prostředí, které neznají) je jedním z nejvýznamnějších počinů moderního českého
vězeňství.
Naše práce není a ani nemůže být vyčerpávající. Osudy jednotlivých odsouzených
žen, variabilita jejich osobností, životních zkušeností, charakteru trestné činnosti a
její motivace je natolik složitá, že ji nelze zkoumat v jednom celku. Domníváme se,
že etopedický a psychologický pohled na penitenciární problematiku lze zkoumat
pouze kvalitativně, trpělivě hledat společné prvky a příznaky a ty pak citlivě,
s ohledem na vše, co uvádíme výše, uplatňovat při penitenciární zacházení
s každou jednotlivou odsouzenou ženu.
Zvláště jsme dbali na to, aby se celou naší prací prolínala především mateřská role ženy.
Napsal-li Zdeněk Matějček rozvedeným rodičům, že přestávají být manželi, ale nikoliv
rodiči, můžeme tento jeho známý výrok přenést na odsouzené ženy tak, že přestávají být
svobodnými občankami, stávají se vězenkyněmi, ale nepřestávají být matkami.
Když jsme se rozhodli pro zpracování tohoto tématu, hledali jsme v české, slovenské
i zahraniční dostupné literatuře tituly, které by se touto problematikou monograficky
zabývaly. Takový titul jsme v této literatuře nenašly. Domníváme se proto, že touto
disertační prací můžeme přispět do diskuse o tomto závažném a citlivém problému.
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