
 

Postpenitenciární péče jako součást resocializačního procesu  
 
 Mgr. Marika Jelínková,  
 metodička sociální práce na Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města 
Prahy  
 Motto: 
 
 „Tam, kde věznice nevedou k opravdovosti, k pracovitosti, k poslušnosti, k probuzení citu mravního a k 
povznesení mysli zbožné, opět a opět kárance své přijímati musí.“1)  
 
 P. František Josef Řezáč,  
 reformátor vězeňství a školství 19. století  
  
 Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen VTOS) je vnímáno jako motivační prostředek k 
dovršení nápravy odsouzených osob ve VTOS, ale z pohledu sociální práce může být vnímáno jako nástroj ke zmírnění dopadů 
prizonizace a ztrát sociálních dovedností.  
 
 Podmínky ke splnění požadavků k podání návrhu odsouzeného na podmíněné propuštění z VTOS upravuje § 88 
trestního zákoníku a taktéž § 331 trestního řádu a o případném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody 
rozhoduje soud, v jehož příslušném obvodu se dle zákona o soudech a soudcích věznice spádově nachází. Obě tyto zákonné 
normy ukládají podmínky procesu podání návrhu odsouzeného na podmíněné propuštění z VTOS a taktéž definují, kdo a za 
jakých splněných předpokladů může o podmíněné propuštění z VTOS žádat. V § 331 odst. 2 trestního řádu je taktéž uvedena 
možnost podat návrh na podmíněné propuštění zájmovým sdružením občanů, nabídne-li toto sdružení převzetí záruky za 
dovršení nápravy odsouzeného. Praxe však poukazuje na nedostatečné kontrolní mechanismy, jak a zda vůbec sdružení na 
dovršení nápravy působí. Často také dochází ke zneužívání tohoto institutu odsouzenými a návrhy jsou soudu sdruženími 
podávány za úplatu ve formě daru pro sdružení, které leckdy nemá žádné možnosti, jak nápravy a znovuzačlenění docílit. 
Výsledkem je negativní pohled soudů na převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného podané sdružením, což může v 
očích veřejnosti některá sdružení znevažovat.  
 
 Žádoucí důsledky trestu, jakými jsou nastolení spravedlnosti (jedná se často o spoustu konkrétních důsledků, jako 
například zastavení páchání další trestné činnosti, nastolit „vládu“ poctivých, potrestat provinilce atd.), ochrana společnosti 
(zločinec je izolován od zbytku společnosti a tím, že je ve vězení, nemůže páchat další trestnou činnost, nemůže k ní vybízet 
druhé ani být špatným vzorem), prevence další trestné činnost i jiných potenciálních delikventů (odstrašující funkce trestu - 
bohužel je velmi často přeceňována, i když jistý význam má). Obava z toho, abych nebyl také trestán, je jistou zábranou v 
trestné činnosti. Slouží i jako výchovný příklad nahradit způsobené škody (trochu utopická představa, ale to je teorie). Jde o 
snahu přimět odsouzeného ke své odpovědnosti za škody, které způsobil. Pokud ovšem odsouzený sám majetek nemá, je 
naděje na hrazení větší škody poctivou prací ve výkonu trestu spíše marná. Náklady na samotný pobyt ve vězení, jeho střežení 
apod., které musí odsouzený také hradit, jsou natolik značné, že spotřebují větší část vězňovy odměny za případnou práci ve 
výkonu trestu. Navíc nelze trestané z výkonu trestu propustit zcela bez prostředků - to by totiž byl jistý způsob, jak zajistit jejich 
návrat zpět do vězení. Náprava jedince a jeho resocializace - jde o jeden ze základních principů trestu, deklarovaný již od 
dob osvícenství. Samozřejmě se také jedná o ten nejproblematičtější. Jeho zvládnutí je však základem úspěchu.2)  
 
 Úspěšný návrat z výkonu trestu odnětí svobody zpět do majoritní společnosti je zdlouhavým a náročným a ve 
výsledku velmi nejistým procesem, jehož úspěšnost lze zvýšit řádnou přípravou na propuštění z VTOS. Samotný proces 
přípravy na propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody je nezbytné započít již na začátku věznění, přitom je 
nepostradatelné individuální posouzení všech aspektů spáchání trestné činnosti, sociální a rodinné situace, vlastností a 
dovedností odsouzeného, ale i jeho adaptaci na průběh VTOS a motivaci ke změně. Jak uvádí Sochůrek (2002, s. 67): „Mnozí 
vězni po nástupu do výkonu trestu nebo vazby upadají do krize, která tuto změnu, kdy se ze svobodného člověka stává vězeň, 
provází. Platí to především o těch, kteří se do vězení dostávají poprvé v životě a prožívají tzv. „šok z izolace“. Uvězněním 
dochází k narušení obvyklé životní situace, člověk z ní je doslova vytržen a současně nucen zvykat si na něco zásadně jiného.“ 
Tato krize může způsobit nechuť cokoliv ve svém životě změnit, pracovat na sobě, což v důsledku může vyvolat překážky v 
penitenciárním procesu. Velmi výstižně charakterizovali penitenciární proces Černíková a Sedláček (2002, s. 91-92): „Vězeňství 
představuje systém sociálních služeb, orientovaný na změnu chování vězněných v žádoucím směru, která je předpokladem pro 
reintegraci odsouzeného do společnosti. V rámci penitenciárního působení vytváří podmínky k obnovení těch vlastností, 
sociálních dovedností a hodnot vězněného, které mohou být základem jeho integrace do společnosti po propuštění z výkonu 
trestu. To vyplývá z účelu trestu, jímž je příprava jedince na život na svobodě jako občana, který bude vést řádný život.“  
  
 Základním problémem zůstává otázka možností resocializace odsouzeného. Komplexní působení trestu na osoby ve 
VTOS je proto základním předpokladem pro uplatnění nejširšího výchovného působení na odsouzeného s přesahy do jeho 
budoucího života. Aby byl trest efektivní, musí být komplexní, všestranný a zasahující do všech vrstev a složek narušené 
osobnosti. Komplexnost trestu v obecné poloze znamená důležitý vhled do osobnostního profilu odsouzeného, ale rovněž 
důsledné a cílevědomé sledování změn, které zaměřeným výchovným působením vyvoláme. 3) Zmapování potřeb, sociálních 
dovedností odsouzeného a priorit k dokončení úspěšné resocializace je nezbytným předpokladem k nastavení smysluplného 
programu zacházení4) a přípravy na propuštění. „Cílem programu zacházení, který má být konkrétně formulovaný, se rozumí 
očekávaný posun v hodnotové orientaci odsouzeného, vyjádřitelný jeho chováním a jednáním.“ 5) Jednou z možností programů 
zacházení jsou i činnosti sociální práce v penitenciárním procesu.  
 
 V průběhu penitenciárního procesu v rámci přípravy na propuštění je vhodná tvorba multidisciplinárních týmů. Tyto 
týmy jsou složené nejen z odborných zaměstnanců věznice, ale také ze zástupců institucí a sdružení, rodinných příslušníků, 
kteří se mohou spolupodílet na přípravě na propuštění z VTOS, a to tak, aby byla individuálně a vhodně nastavena 
postpenitenciární péče. Jedná se zejména o tyto instituce: Probační a mediační službu ČR, zástupce státní správy - sociální 
kurátory (sociální pracovník, zaměstnanec obce s rozšířenou působností), nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové 
organizace, zařízení sociálních služeb apod.  
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 Bývá tendence postpenitenciární péči psychologizovat, ale praxe ukazuje, že propuštění klienti v první řadě řeší 
existenční problémy - bydlení, finance, zaměstnání, obnovení funkčního sociálního zázemí. „Postpenitenciární péče představuje 
specifickou oblast sociální péče o člověka, který prošel trestním řízením a výkonem trestu odnětí svobody nebo ochranným 
léčením a ochrannou výchovou (u mladistvých). Realizována je prostřednictvím odborných poznatků a postupů obsažených v 
sociální práci.“ (Černíková, 2008, s. 213)  
 
 Černíková také uvádí důvody vzniku postpenitenciární péče a její potřebnost, která vyplývá z následujících 
argumentů: cíle penitenciárního procesu, který probíhal ve věznici, nejsou zcela naplněny a jedinec potřebuje další odbornou 
pomoc potřebnou k začlenění se do společnosti, zvláště první dny po propuštění potřebuje jedinec odbornou péči, neboť může 
lehce podlehnout negativním vlivům či může prožívat krizi, recidiva nastává nejčastěji v období jednoho roku od propuštění, 
větší bezradnost při řešení problémů, konfliktů, problémy s překonáním stigmatu kriminálníka, zmírnění vzniklých důsledků 
prizonizace, problémy spojené s obnovením sociálních vztahů atd. (Černíková, 2008)  
 
 Sochůrek připojuje ještě další důvody potřebnosti postpenitenciární péče, které podle něho jsou: nutnost splácení 
dluhů z trestné činnosti, negativní kontakty s bývalými kamarády, riziko relapsu zneužívání alkoholu, drog či patologického 
hráčství, obnovení pracovních návyků a dovedností. (Sochůrek, 2007)  
 
 Dle Raszkové a Hoferkové je základním cílem postpenitenciární péče reintegrace člověka, tedy začlenění člověka do 
skupiny, ze které byl spácháním trestné činnosti a uvězněním vyřazen. Cílem je například nalezení bydlení, zprostředkování 
zaměstnání či obnovení narušených rodinných vztahů. (Raszková, Hoferková, 2014)  
 
 Kolektiv autorů Netík, Netíková a Hájek vymezují skupiny osob, u nichž je reintegrace úspěšnější. Jedná se 
především o mladé osoby, prvotrestané osoby, osoby po krátkém trestu odnětí svobody, osoby s dobrými rodinnými vazbami, 
osoby s pevnými pracovními návyky, osoby, které jsou dobře motivované vést řádný život. Důležitou roli úspěšné reintegrace a 
resocializace hraje také postoj odsouzeného k sobě samému, postoj k trestnému činu, pocity viny a motivace ke změně. (Netík, 
Netíková, Hájek, 1997)  
 
 V rámci celého procesu (a to již v rámci trestního řízení) probíhají úkony sociální práce. Sociální práce dle Novotné a 
Schimmerlingové (1992, s. 23) se dělí podle účelu, a to na sociální práci preventivní a kurativní. Sociální prevence se zaměřuje 
na předcházení vzniku disfunkčních jevů a nežádoucích společenských situací včasným odstraňováním jejich příčin. Naproti 
tomu kurativní sociální práce se obecně zabývá zmírňováním, neutralizováním a odstraňováním již vzniklých důsledků 
negativních sociálně disfunkčních procesů, týkajících se jednotlivců skupin a komunit. Zahrnuje zejména sociálně výchovné 
působení a využití sociálně technických opatření ve prospěch klientů.  
 
 Uvedené činnosti sociální práce vykonávají především sociální kurátoři jako zástupci veřejné správy. Sociální kurátor 
zajišťuje pomoc všem odsouzeným a propuštěným bez rozdílu délky trestu a typu propuštění z VTOS - na rozdíl od dalších 
subjektů, které si mohou svou cílovou skupinu zvolit či volbu cílové skupiny přizpůsobit svým činnostem. Sociální kurátor v 
rámci své činnosti spolupracuje s celou řadou institucí a subjektů a vykonává další důležité kroky vedoucí k úspěšné 
resocializaci. Dle dikce § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o 
koordinování poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním 
vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou 
ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom sociální 
kurátor spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační 
a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky. Sociální kurátor musí ke své odborné 
činnosti znát možnosti sociální pomoci na svém území výkonu práce, například poskytovatele sociálních služeb, neziskové 
organizace aj. Přímá sociální práce je vykonávána sociálním kurátorem i při pomoci s vyřizováním dokladů totožnosti, osobních 
dokladů, doprovodů do různých institucí, například úřad práce, zdravotní pojišťovna, zdravotnické zařízení, ubytovací zařízení 
apod.6)  
 
 V rámci spolupráce s uvedenými institucemi může také sociální kurátor pracovat s klientem již během procesu 
trestního řízení. Sociální kurátor může být nápomocen klientovi právě svými znalostmi sociálního prostředí klienta, popřípadě 
využití znalosti historie klienta a jeho sociálních dovedností. Při spolupráci v případě uvěznění se jedná o stěžejní pomoc 
klientovi k zajištění akutních záležitostí, kterými může být například pomoc při vyjednání snížení nájemného (u nájemního bytu), 
předcházení vzniku nebo nárůstu pohledávek, pomoc při zajištění osobních věcí, informování rodiny, zprostředkování kontaktu 
s blízkými osobami apod. Včasná intervence sociálního kurátora směrem k vězněné osobě může zamezit ztrátě sociálního 
zázemí, bydlení a vzniku zadluženosti. Při spolupráci s Vězeňskou službou České republiky na přípravě na propuštění v rámci 
penitenciárního procesu mohou být posilovány sociální dovednosti a hledáno řešení složité sociální situace. Těmito činnostmi 
se sociální kurátor podílí na prevenci kriminality a zároveň na snižování recidivy.  
 
 Podobně jako byla popsána spolupráce sociálního kurátora s Probační a mediační službou České republiky a 
Vězeňskou službou České republiky, probíhá i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Rovněž těmito činnostmi sociální 
kurátor přispívá k prevenci kriminality a v některých případech i k předcházení možného zneužívání návykových a 
psychotropních látek. Při této spolupráci se opět ukazuje, jak je důležité se vzdělávat ve všech výše uvedených oblastech. 
Rovněž tak spolupráce sociálních kurátorů při řízení o podmíněném propuštění zaručuje soudu relevantnost poskytnutých 
informací o sociální situaci a možnostech odsouzeného v případě podmíněného propuštění. V praxi tuto možnost využívá čím 
dál tím více soudů, které se dotazují v rámci řízení o podmíněném propuštění na sociální zázemí odsouzeného, možnosti 
ubytování či pracovního zařazení.  
 
 Součinnost jednotlivých institucí v průběhu celého procesu (od počátku trestního řízení po uvěznění a péči po 
propuštění) je nezbytná. Jde především o odstranění duplicitních úkonů a zajištění komplexní péče a pomoci k úspěšnému 
zakončení resocializačního procesu. Důkladná příprava na propuštění a souhrn úkonů, které pomohou odsouzeným osobám ke 
změně životního stylu a vedení řádného života po propuštění, může být reálným podkladem a ověřitelnou přílohou návrhu na 
podmíněné propuštění. Vhodné je například v rámci přípravy na propuštění využití jedné z metod sociální práce, a to 
zpracování individuálního plánu, který by zahrnoval potřeby odsouzeného a stal by se přehledem důležitých kroků k řešení 
sociální situace odsouzeného, včetně zmapování finančních záležitostí, především finančních závazků. Spolu s hodnocením 
odsouzeného, které vypracuje věznice, by mohl takovýto plán „návratu“ být dokladem změny v chování odsouzeného a cestou k 
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úspěšné reintegraci odsouzeného.  
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