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1. Úvod 

Tento dokument vznikl v rámci realizace zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí, 

která je nedílnou součástí projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální 

práce II“ a v rámci níž dochází k pilotnímu nastavení a ověření modelů sociální práce. 

Jedná se konkrétně o ověření nastavených podmínek zamýšlených specializací v sociální 

práci na úrovni klientské, včetně jejich obsahové náplně a včetně identifikování interdisci-

plinárního a multidisciplinárního přístupu potřebného pro výkon sociální práce v rámci níže 

specifikovaných specializací:  

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou 

a nezaměstnaností, 

• specializace v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče,  

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím,  

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s mentálním a duševním 

zdravím. 

Výstupem této zakázky bude 8 dokumentů:  

• 5 komparativních dokumentů (specializací), 

• 2 dokumenty popisující inter- a multidisciplinární tým,1 

• odborná rešerše zaměřená na ověření efektivity výkonu sociální práce na klienta. 

Zajištění výše uvedeného pilotního ověření je nezbytné pro rozvoj profesionalizace sociální 

práce, zejména nastavení možnosti profesního růstu v rámci sociální práce, zvýšení dovedností 

a kompetencí sociálních pracovníků, což povede ke zkvalitnění výkonu činností sociální práce 

na území České republiky s pozitivním dopadem na klienty, potenciální klienty i zaměstnava-

tele sociálních pracovníků. 2 

Specifikace projektu 

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémová podpora profesionálního výkonu soci-

ální práce II“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751 se zaměřuje na posí-

lení procesů profesionalizace sociální práce, na zvýšení kompetencí sociálních pracovníků, na 

zajištění podpory stávajícím sociálním pracovníkům a na osvětu v oblasti sociální práce. Pro-

jekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je financován z Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci, kteří vykonávají svou činnost v souladu 

s ustanoveními § 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-

ších předpisů, na území celé České republiky. 

  

 
1 Po konzultaci se zadavatelem byl tento výstup integrován do jednoho dokumentu.  
2 Ve všech předkládaných dokumentech je termín „sociální pracovník“ použitý jako zobecňující maskulinum, a tudíž zahrnuje 

jak mužský, tak ženský rod. 
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2. Výzkumné metody a metodika práce 

V rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ byly defino-

vány obsahy pěti vybraných specializací, přičemž vyvstala potřeba ověřit, zda tyto specializace 

budou v praxi přínosem, resp. jakým přínosem. Cílem ověření je zjistit, jak v praxi tyto speci-

alizace budou fungovat a v rámci odborné rešerše zjistit možnosti ověřování účinnosti sociální 

práce na klienta. Dále je cílem zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů, 

jejich přínosy a překážky zavedení v české praxi sociální práce.  

Zásadní výzkumné cíle byly stanoveny zadavatelem a lze je tedy definovat následovně:  

• Ověřit přínosnost definovaných specializací pro praxi. 

• Zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů a jejich přínos pro 

praxi. 

Před samotným vymezením jednotlivých obsahových částí, které vedou k naplnění cílů pro-

jektu, je nezbytné vymezit metodiku výzkumu. V rámci práce byly zejména využity empirické 

metody v rámci synergie kvalitativního a kvantitativního výzkumu, resp. výzkumu smíšeného. 

Jak definuje Molnár a kol. (2012), empirické metody jsou založeny na bezprostředním živém 

obrazu reality. Lze zde zahrnout metody, v nichž se odraz jevů uskutečňuje prostřednictvím 

smyslových počitků a vjemů zdokonalovaných úrovní techniky. Těmito metodami lze zjistit 

konkrétní jedinečné vlastnosti nějakého objektu či jevu v realitě. Konkrétně byly využity neex-

perimentální metody v rámci kvalitativního i kvantitativního, resp. smíšeného výzkumu. Ty se 

zakládají na použití nejméně dvou metod (zpravidla kvalitativních a kvantitativních) s cílem 

získat validní a objektivní obraz studovaného objektu na základě očištění spolehlivých infor-

mací od těch nespolehlivých (Pavlica a kol., 2000).  

Konkrétně byl využit deskriptivní přístup ke zkoumání systému činností v rámci práce sociál-

ních pracovníků, který má především induktivní charakter a ukazuje, jaká je skutečnost pozo-

rovaných jevů. Na základě specifikace zadavatelem výzkumu bylo k testování osloveno 33 pra-

covišť napříč Českou republikou, a pokud pracoviště souhlasilo, bylo zařazeno mezi testovaná 

pracoviště. Bohužel většina oslovených pracovišť spolupráci odmítla pro velké pracovní vytí-

žení zaměstnanců. Do výzkumu se zapojilo tedy 16 pracovišť v rámci zadavatelem specifiko-

vaných specializací, která byla také zadavatelem odsouhlasena. S ohledem na vymezení zada-

vatele a v kontextu počtu stanovených pracovišť se jedná především o pilotní ověření, resp. o 

pilotní šetření v oblasti stanovené problematiky, která předchází úplnému kvantitativnímu šet-

ření.  

Ve specializaci v oblasti „penitenciární a postpenitenciární péče“ byli k ověření získáni zá-

stupci (sociální pracovníci – sociální kurátoři) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v 

okrese Karviná, Bruntál a Ostrava-město.3 

V rámci každé specializace byl sestaven dotazník, který obsahoval činnosti, které jsou předpo-

kládaným obsahem náplně práce jednotlivých sociálních pracovníků a byly dodány Minister-

stvem práce a sociálních věcí, v rámci zadávací dokumentace. Dotazník byl sestaven tak, aby 

 
3 Celkově bylo osloveno 33 pracovišť z Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Ústeckého kraje, 

Olomouckého kraje, Plzeňského kraje, Zlínského kraje, Jihočeského kraje a Prahy. Zhotovitel se ze strany oslovených praco-

višť setkal se značnou neochotou zapojit se do pilotního šetření. Větší zájem byl projeven u pracovišť ze stejného či sousedního 

kraje. Tuto skutečnost lze vyložit zejména známostí zhotovitele v daném regionu, jelikož zhotovitel se podílí i na vzdělávání 

sociálních pracovníků. Neznámost zhotovitele spolu se vzdáleností sídla zhotovitele od konkrétního pracoviště mohla nega-

tivně ovlivnit ochotu k zapojení se do šetření. Samotní pracovníci jednotlivých pracovišť uváděli časovou vytíženost související 

s výkonem jejich práce jako nejčastější důvod odmítnutí spolupráce. 
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reflektoval potřeby jednotlivých specializací pro praxi v podmínkách České republiky. Dotaz-

níkový formulář byl schválen zadavatelem a byla ověřena srozumitelnost otázek. Vlastní testo-

vání probíhalo na denní bázi a bylo realizováno od 24. června 2019 do 31. října 2019.4 Výstu-

pem tohoto šetření byla tedy primární data, která byla postupně analyzovaná a prezentovaná 

v průběžných zprávách daného šetření.  

Průběh sběru dat byl realizován bez větších komplikací, přičemž k výpadkům docházelo pouze 

z důvodu čerpání dovolené jednotlivých participantů testování. Na některých pracovištích bylo 

možné během dovolené zajistit zástup, který vyplňoval příslušné dotazníky. Nebylo to však 

možné na všech pracovištích, a to z důvodu personální nouze daného pracoviště. 

Tato forma šetření představuje zpracování výzkumného záměru pomocí metod kvantitativního 

výzkumu, který je založen na principu získávání údajů o četnosti výskytu určitého jevu a vztahy 

mezi těmito jevy. Nespornou výhodou této metody je možnost kvantifikace sledovaných jevů 

a jejich následná možnost jejich statistické interpretace. Vzhledem k tomu, že výzkumná pro-

blematika přesahuje do oblasti antropologické, bylo nezbytné šetření doplnit o metody kvalita-

tivního výzkumu. Tento přístup umožňuje zkoumanou problematiku pochopit více do hloubky, 

a tím odstranit některé nedostatky kvantitativního přístupu, kde získané poznatky mohou být až 

příliš abstraktní a obecné pro přímou aplikaci v reálných podmínkách.  

Stěžejní metodou v rámci kvalitativního výzkumu byla metodika sběru dat prostřednictvím re-

alizovaných skupinových rozhovorů (focus groups). Opět se tedy jednalo o primární data. 

S každou skupinou v rámci jednotlivých specifikací byly realizovány skupinové rozhovory, 

které se týkaly převážně otázek vztahujících se k jejich profesi s cílem doplnit dotazníkové 

šetření. Realizátor projektu zde vystupoval zejména jako moderátor diskuze mezi dotazova-

nými, přičemž byly především využity otázky vztahující se ke zkušenostem, otázky vztahující 

se k názorům, otázky vztahující se ke znalostem a otázky vztahující se ke vnímání. Jednalo se 

tedy o focus groups typu skupinové interview. Pro zajištění bdělosti respondentů jednotlivé 

skupinové rozhovory nepřesáhly délku dvou hodin. Vzhledem k odlišné lokaci jednotlivých 

respondentů se jako efektivní prostředí pro realizaci rozhovorů jevily prostory Vysoké školy 

PRIGO. Jednalo se tedy o skupinový rozhovor v experimentálním prostředí.  

Průběh realizace skupinových rozhovorů proběhl bez větších komplikací a byl uskutečněn na 

přelomu září a října roku 2019. 

Kvalitativní šetření provedené pomocí metody skupinových rozhovorů přispělo k efektivněj-

šímu využití informací získaných z dotazníkového šetření a k jejich následné interpretaci. 

Možné nejasnosti vzniklé v rámci dotazování byly tak konkretizovány v rámci těchto rozho-

vorů. Realizace skupinových rozhovorů pomohla analyzovat nastavení jednotlivých speciali-

zací do hloubky jejich podstaty a zejména odhalit konkrétní sestavení interdisciplinárních 

a multidisciplinárních týmů.  

Dále byly využity metody logické, a to především metody dedukce pro zpracování výsledků 

kvantitativního šetření a metody indukce pro zpracování výsledků kvalitativního šetření. Ucelený 

přehled o využité metodologii předkládaného výzkumu zobrazuje následující schéma 2.1. 

 
4 Denní báze je založena na pracovní době jednotlivých zaměstnanců zařízení/subjektů, která byla vybrána pro dané šetření. 

Nelze zde tedy počítat dny pracovního volna (dovolené či zákonné pracovní volno) a státní svátky. Relativní četnosti jsou 

počítány k celkovému počtu získaných odpovědí v rámci dané činnosti či kompetence ve sledovaném období v rámci jedné 

specializace. 
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Schéma 2.1: Výzkumná metodologie v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního vý-

konu sociální práce II“  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o pilotní šetření, které bylo realizováno v omezeném po-

čtu pracovišť na základě podmínek stanovených zadavatelem. Jednotlivé výsledky vyplývající 

z daného šetření a jejich interpretaci je nutné chápat v kontextu pilotního šetření a především s 

danou charakteristikou vybraných pracovišť s ohledem na jejich lokalitu. Charakteristika pra-

covišť je předmětem následujícího textu.  

 

 

Zadavatel 

 

• Zjištění výzkumného 
problému na základě 
praktických zkuše-
ností  

 

 

Zadavatel  

 

• Stanovení cílů pro 
ověření návrhů a 
možnosti řešení vý-
zkumného problému 

• Zadání zakázky reali-
zátorovy 

 

 

Zpracovatel  

 

• Sestavení rešerše lite-
ratury k výzkumnému 
problému 

• Stanovení výzkum-
ných metod  

• Analýza výsledků po-
moci logických metod 
výzkumu  

  

Zpracovatel 

 

• Metody kvantitativ-
ního výzkumu – do-
tazníkové šetření  

• Analýza výsledků – 
deduktivní zhodno-
cení výsledků a návrh 
dalšího šetření 

 

 

Zpracovatel 

 

• Metody kvalitativního 
výzkumu – focus 
groups 

• Analýza výsledků – 
induktivní zhodnocení 
výsledků  

 

 

Zpracovatel 

 

• Komplexní zhodno-
cení závěrů výzkum-
ného šetření a zpraco-
vání závěrečné 
zprávy 
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3. Charakteristika pracovišť zapojených do výzkumu  

Sociální práce v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče hraje v oblasti vězeňství velmi 

důležitou roli. Uložení trestu odnětí svobody má ve společnosti sloužit nejen jako sankce, ale 

kromě potrestání antisociálního chování je jeho hlavním účelem intenzivní úsilí k nápravě od-

souzeného a k jeho budoucí reintegraci do společnosti, pokud je možná (Lata, 2001).5 Veteška 

(2016) uvádí, že v případě penitenciární a postpenitenciární péče jde o specifický druh sociální 

práce pro specifickou cílovou skupinu. Využívá zejména výchovu, vzdělávání a poradenství 

jako své klíčové nástroje. Významnou měrou se tak opírá o andragogiku. Specifikem cílové 

skupiny je, že se u ní často vyskytují poruchy chování a další psychopatologické jevy. Odsou-

zení mají často zkušenosti s vlastní drogovou závislostí6, nízkou úroveň vzdělání7 a často po-

cházejí z nefunkčních rodin8. Kromě těchto osobnost formujících rysů působí na odsouzené 

různé externí faktory, např. ztráta zaměstnání, rozvod, rostoucí zadluženost. Velkým problé-

mem je velká míra recidivy. Celkem 70 až 80 % jedinců se podle Vetešky (2016) vrací do 

výkonu trestu. A právě ve zmírňování této recidivy je penitenciární a postpenitenciární péče 

nenahraditelná.  

Důležitost penitenciární a postpenitenciární péče podtrhuje i vězeňská koncepce. Koncepce vě-

zeňství do roku 2025 (MS, 2017), schválena vládou ČR dne 3. února 2016, stanovila tři hlavní 

cíle:  

1. vytvořit dobře fungující, efektivní, mezinárodní standardy dodržující vězeňství 

propojené s prevencí kriminality, postpenitenciární péčí, sociální sférou a vzdělávacím 

systémem a směřující k reintegraci pachatelů trestné činnosti do společnosti, 

2. plnit úkol nápravy odsouzených osob na základě individuálních postupů za účelem 

předcházení recidivě kriminálního chování a izolace opakovaně recidivujících 

pachatelů nejzávažnější násilné trestné činnosti od společnosti s cílem zajistit bezpečí 

občanů, 

3. docílit pomocí širokého komplexu opatření existence moderního systému vězeňství, 

odpovídajícího 21. století a srovnatelného s dalšími vyspělými demokratickými státy. 

Cíle Koncepce vězeňství do roku 2025 jsou naplnitelné jen velmi obtížně bez kvalitní sociální 

práce v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče. 

I když je možné určit některé dominantní znaky základní cílové skupiny penitenciární a post-

penitenciární péče, Bareš (2018) uvádí, že v této oblasti působí několik institucí a organizací, 

 
5 „Účelem trestu je 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“ (zák. č. 140/1961 Sb., § 23 

tr. zák.). Musil a kol. (2007) v této věci dodávají, že toto ustanovení má dvě skupiny cílů, a to ochranu společností (konečný 

cíl) a výchovu pachatele k řádnému životu (dílčí cíl), což směřuje k naplnění cíle konečného.  
6 Monitoringem užívání návykových látek v rámci populace odsouzených osob se zabývá Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislost, které podle výsledku poslední studie z roku 2018 došlo ke zjištění, že míra zkušeností s nelegálními drogami 

je v populaci odsouzených vězňů poměrně vysoká, kdy až 57 % dotázaných má tuto zkušenost (NMSDZ, 2019).  
7 Podle údajů z „Koncepce vězenství do roku 2025“ (MS, 2017) má základní vzdělání 44,37 % odsouzených a 6,02 % odsou-

zených nemá ani základní vzdělání.  
8 Novotný (2006) ve své knize věnuje prostor problematice rozpadu rodiny a zabývá se otázkou nefunkční rodiny ve vztahu 

k deliktnímu chování mladistvých. Uvádí zde, že až 57 % mladistvých delikventů pochází z rozvrácené či jinak nefunkční 

rodiny. Toto tvrzení lze doplnit studií Fischera (2006), který na základě vlastního šetření vězeňské služby uvádí, že v 79 % 

případů opakovaně odsouzených se vyskytuje absence funkčního rodinného zázemí, či v důsledku recidivy toto zázemí odsou-

zený ztratil.   
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které často sledují velmi rozdílné cíle, a zpravidla mají odlišně vymezené cílové skupiny. Bareš 

považuje za stěžejní: 

• skupiny pracovníků vězeňského zařízení, 

• skupiny sociálních kurátorů působících v obcích s rozšířenou působností, 

• pracovníky Probační a mediační služby, 

• nestátní neziskové organizace.  

V současnosti je v České republice 10 vazebních věznic, 25 věznic a 2 ústavy pro výkon zabez-

pečovací detence. Podle aktuálních informací Vězeňské služby ČR9 dosahuje počet vězněných 

osob v Česku k začátku prosince 2019 celkem 21 236. Celkově je 1 797 osob obviněných, 94 

chovanců a 19 030 je odsouzených. Z odsouzených je až 60 % vězněných s vysokou ostrahou, 

46 lidí je odsouzených na doživotí, z toho jen 3 jsou ženy. Na celém souboru vězněných osob 

mají dospělí muži podíl až 90,4 %. Dospělé ženy tvoří pouze 8,1 % všech vězněných osob. 

Z uvedeného vyplývá, že závažnější problémy se zákonem mají v převážné míře muži. 

Vězeňská služba ČR zveřejňuje podrobné informace o aktuálním stavu vězňů podle konkrétní 

věznice. Souhrnný stav počtu vězněných osob v daném kraji k 31. 11. 2019 je zobrazen v ob-

rázku 3.1. Je vhodné upozornit, že rozložení věznic do krajů České republiky není rovnoměrné. 

V některých krajích je zařízení více, jinde jedno, a ve Zlínském kraji není dokonce ani jedna 

věznice.  

Obrázek 3.1: Počet vězněných osob v krajích ČR k 31. 11. 2019 

 

Zdroj: Vězeňská služba ČR (2019) 

Obrázek 3.1 poskytuje prvotní pohled na regionální potřebnost zejména penitenciární péče. 

Největší počet lidí ve vězení je ve Středočeském kraji (3 372), následuje Karlovarský (2 598) 

a Liberecký kraj (2 563). Naopak nejméně je samozřejmě ve Zlínském kraji (neexistuje věz-

nice), Jihočeském (242), Olomouckém (702) a Pardubickém kraji (763). Průměrný počet vězňů 

na kraj je 1 515 vězňů. K podprůměrným krajům patří ještě Plzeňský (1 392) a Moravskoslez-

ský (1 010).  

 
9 Dostupné z: https://www.vscr.cz/informacni-servis/rychla-fakta/. 
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Pohled na potřebnost penitenciární a postpenitenciární péče pouze na základě počtu vězňů v 

daném kraji nemusí být dostatečný. Zejména z pohledu postpenitenciární péče a plánování so-

ciálních služeb je nutné odhadnout potřebnost služby v různých krajích. K přiblížení nám po-

slouží data o kriminalitě. Webová aplikace mapa kriminality představuje velmi efektivní nástroj 

pro orientaci v problematice. 

Obrázek 3.2 zobrazuje mapu kriminality v České republice podle krajů v období od ledna 2018 

do prosince 2018. Barva jednotlivých krajů reprezentuje index kriminality (podíl zjištěných 

skutků na 10 tisíc obyvatel) od nejsvětlejší na úrovni indexu 103,8, který patří Vysočině, až po 

385,4, který patří Praze.  

Obrázek 3.2: Index kriminality v krajích České republiky za rok 2018  

 

Zdroj: www.mapakriminality.cz k datu 13. 12. 2019 

Je nutné dodat, že se jedná o zjištěné skutky, a ne objasněné. Podle oficiálních statistik, uvede-

ných na webu aplikace mapa kriminality, je průměrná míra objasnění z roku 2018 na úrovni 48 

%. Tento průměr je však nízký i z objektivních důvodů. Např. krádež věcí z automobilu se 

podařilo objasnit pouze ve 12 případech ze 100, krádež součástek z motorových vozidel 10 ze 

100, krádež v prostorách nádraží nebo dopravním prostředku pouze 6 ze 100. Objektivně je 

objasnit některé ze zjištěných trestných skutků velmi náročné. 

Pro podrobnější přehled o kriminalitě byla zpracována tabulka 3.1. Ta zobrazuje pořadí krajů 

podle indexu kriminality a přiřazuje počet zjištěných skutků. Tabulka tak v první části materi-

alizuje obrázek 3.2 a doplňuje ho o počty zjištěných skutků.  

Z hlediska celkového počtu kriminálních skutků je nejhorším krajem Praha. Druhý v pořadí, 

Moravskoslezský kraj, dosahuje pouze 49,3 % pražského počtu. Jedná se o dva kraje s přibližně 

stejným počtem obyvatel, což dokazuje vzájemné postavení indexů kriminality. Objektivně 

však třeba poznamenat, že Praha jako hlavní město České republiky je cílovým městem velké 

mobility obyvatelstva. 
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Tabulka 3.1: Kriminalita v České republice podle krajů v roce 2018 

Kraj 
Index 

kriminality 

Počet 

kriminálních skutků 

Praha 385,4 47 601 

Liberecký 207 9 065 

Ústecký 199,9 16 560 

Moravskoslezský 190,2 23 465 

Plzeňský 173,7 9 923 

Jihomoravský  168,3 19 562 

Karlovarský 165,8 5 034 

Středočeský 151,4 19 210 

Olomoucký 146,2 9 332 

Jihočeský 139,7 8 861 

Královéhradecký 121,3 6 723 

Pardubický 107,7 5 558 

Zlínský  105,1 6 199 

Vysočina 103,8 5 312 

PRŮMĚR 169 13 743 

Zdroj: www.mapakriminality.cz k datu 13. 12. 2019 

Z tabulky 3.1 je vidět, že počty zjištěných trestných činů a jejich relativní postavení mezi kraji 

příliš nesouvisí s počtem vězněných v daném kraji. Z uvedeného prakticky mohou vyplývat 

jiné kapacitní nároky na penitenciární péči a jiné kapacitní nároky na postpenitenciární péči 

v oblasti sociálních služeb.  

Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV (2019) umožňuje vyhledat sociální služby, je-

jichž jednou z cílových skupin jsou pachatelé trestných činů. Tabulka 3.2 zobrazuje počty takto 

dohledaných služeb podle kraje. Znovu jsou v tabulce kraje seřazeny podle hodnot od největší 

po nejmenší.  
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Tabulka 3.2: Počty poskytovatelů sociálních služeb s cílovou skupinou pachatelé trestných činů 

Kraj  Počet 

Středočeský 18 

Praha 15 

Moravskoslezský 9 

Plzeňský 8 

Jihočeský 6 

Jihomoravský  6 

Liberecký 6 

Ústecký 6 

Královéhradecký 4 

Pardubický 3 

Vysočina 3 

Olomoucký 2 

Zlínský  2 

Karlovarský 0 

Zdroj: MPSV (2019) 

Pokud připustíme, že mezi Středočeským krajem a Prahou může být značný přeliv jak v krimi-

nalitě, tak ve využívání služeb, tak mezi kriminalitou (počtem kriminálních skutků) a počtem 

poskytovaných sociálních služeb v daném kraji, které uvádějí jako jednu ze svých cílových 

skupin pachatele trestných činů, může existovat mírný, přímo úměrný, vztah. Samozřejmě, že 

sledovaní poskytovatelé z registru nejsou jediní specializovaní pracovníci v oblasti penitenci-

ární a postpenitenciární péče. Dalšími jsou např. specializovaní pracovníci vězeňského zařízení 

(například speciální pedagogové, sociální pracovníci, vychovatelé, psychologové), sociální ku-

rátoři pro dospělé působící v obcích s rozšířenou působností či Probační a mediační služba ČR.  

Pracoviště v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče 

Do projektu byly v souladu s požadavky poskytovatele zapojeny tři obecní úřady s rozšířenou 

působností, které ze zákona spolupracují s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. Z důvodu 

zachování anonymity se jedná o úřad 1, úřad 2 a úřad 3. Všechny tři úřady byly dotazovány na 

počet sociálních pracovníků, celkový úhrn úvazků těchto pracovníků a počet klientů v posled-

ním roce. V této oblasti jsme získali odpověď pouze z úřadu 1 a úřadu 2.  

Úřad 1 je pracovištěm, ve kterém pracuje 12 sociálních pracovníků. Z celkového počtu je sedm 

sociálních pracovníků, tři jsou sociální pracovníci zaměření na cílovou skupinu osob s omezenou 

svéprávností a dva sociální pracovníci jsou sociální kurátoři. Celkový počet pracovních úvazků 

těchto pracovníků je 12. V roce 2018 měl úřad 1 celkově 2 559 klientů.  

Na úřadě 2 v roce 2018 pracovalo 10 sociálních pracovníků. Pozice kurátora pro dospělé byla 

obsazena třemi pracovníky s celkovým úvazkem 2,5. Dále zde pracovali tři obecní sociální pra-

covníci s celkovým úvazkem 2,5, dva opatrovníci na plný úvazek, jeden komunitní pracovník, 

resp. koordinátor komunitního plánování s úvazkem 1,0 a sociální pracovník s úvazkem 0,5, 

který se specializuje na příjemce sociálních dávek. Na úřadě 2 měli v roce 2018 dohromady 570 

klientů. Sociální kurátoři měli 220 klientů, opatrovníci 70 a zbylí sociální pracovníci 280 klientů.  
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Na úřadě 3 podle zveřejněných informací pracuje 24 sociálních pracovníků, pracujících na třech 

odděleních. Jedná se jmenovitě o oddělení sociálních služeb (čtyři koordinátoři pečovatelské 

služby a jeden pracovník v sociálních službách), oddělení sociální pomoci osob v hmotné nouzi 

a sociální prevence (šest specializovaných sociálních pracovníků10, dva sociální kurátoři pro 

dospělé) a oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany11 (11 specializovaných sociálních 

pracovníků12). Specializace sociálních pracovníků se na uvedeném úřadě vždy zaměřuje na po-

moc určité cílové skupině, kdy jsou pracovníci důsledně v dané oblasti proškolováni.  

Ve všech třech obcích je stěžejní činností sociálních kurátorů pro dospělé především postpeni-

tenciární péče a kontinuální sociální práce. Jedná se o vymezené pracovníky, kteří tuto oblast 

zaštiťují. Sociální kurátoři pro dospělé svými aktivitami navazují na penitenciární péči a jsou 

v úzké spolupráci se sociálními pracovníky, kteří penitenciární péči zajišťují. Cílovou skupinou 

sociálních kurátorů pro dospělé jsou tedy především občané propuštěni z výkonu trestu odnětí 

svobody a občané, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svo-

body podmíněně odložen. Spolupráce občanů se sociálními kurátory pro dospělé je zcela po-

stavena na jejich dobrovolnosti. Záleží tedy na postoji a přesvědčení daného obviněného, od-

souzeného či propuštěného občana, zda bude mít zájem se sociálním kurátorem spolupracovat, 

či ne. 

Činnosti, které sociální kurátoři zajišťují, mohou být zejména:  

• sociální poradenství, 

• pomoc při hledání ubytování a vyřizování osobních dokumentů (v případě ztráty či 

odcizení), 

• poradenství při vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, komunikaci s úřady a při 

aktivním hledání práce, 

• spolupráce s Vězeňskou službou ČR a podle zájmu navštěvuje klienty ve věznici,  

• podávání zprávy soudům ve věci podmíněného propuštění odsouzených z výkonu 

trestu odnětí svobody, 

• pomoc s kontaktem s rodinou osoby ve výkonu trestu, 

• zajištění a zpracování citlivých dokumentů s Vězeňskou službou ČR. 

  

 
10 Specializace sociálních pracovníků je zaměřena na pomoc osobám v hmotné nouzi, rodinám s dětmi, osobám sociálně vy-

loučeným a osobám ohroženým sociálním vyloučením, přičemž k této cílové skupině jsou také proškolováni. 
11 Jedná se o oficiální název oddělení.  
12 Specializace sociálních pracovníků je zaměřena především na pomoc seniorům, zdravotně postiženým osobám, osobám 

s omezením svéprávnosti, přičemž k této cílové skupině jsou také proškolováni. 
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4. Specializace v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče 

V České republice, stejně jako v řadě jiných zemí, je reorganizace sociální práce téměř nekon-

čící činností (Doel, 1997; Blom, 2004; Payne, Askeland, 2016). Jasným trendem v rámci soci-

ální práce je rozdělení obecné sociální práce na specializované oblasti (Payne, 2014). Běžnými 

důvody jsou politické požadavky na obnovu a zvýšení efektivity sociální práce (Blom, 2004) a 

touha sociálních pracovníků po profesionalizaci své profese (Chaib, Danermark, Selander, 

2011). Specializace však není jedinečná záležitost pouze pro sociální práci; je to obecně ros-

toucí trend také v jiných odvětvích společnosti. 

Česká sociální práce se stala v průběhu posledních dvaceti let výrazně institucionalizovanou 

a profesionalizovanou. V průběhu těchto let docházelo ke snižování strategií založených na 

normách a právně administrativních přístupech ve prospěch moderních metod sociální práce. 

Zdůrazňuje se také sociální práce jako instituce nezbytná pro moderní společnost. Objevují se 

nové oblasti sociální práce (např. školští sociální pracovníci a další). Tato expanze pak nastoluje 

nutnou diferenciaci v sociální práci a jejím profesním výkonu (Zita, 2005). 

V souvislosti s tímto trendem je nutné definovat, co je míněno obecnou a co specializovanou 

sociální prací. V rámci obecné sociální práce jednotliví sociální pracovníci v rámci své praxe 

pracují se všemi druhy problémů a typy sociálních případů. Alternativně to znamená, že jed-

notlivý sociální pracovník získá a využívá široké spektrum znalostí a dovedností a je schopen 

najít řešení, která se dotknou celé řady společenských sfér. Další možnou variantou je, že soci-

ální pracovník by měl být schopen využívat znalosti a dovednosti i jiných profesních skupin. 

Wolk a Wertheimer (1999) konstatují, že obecná sociální práce zahrnuje znalost všech metod 

sociální práce, stejně jako víceúrovňový přístup (makro, mezo, mikro) a práci se všemi nebo 

většinou klientských skupin. Sociální pracovníci v rámci obecné sociál-ní práce využívají širo-

kou teoretickou základnu a zastávají řadu rolí. Blíže specifikovaná a do větší hloubky vymezená 

je poté sociální práce specializovaná, kdy dochází k rozvoji specifických znalostí a dovedností 

pro určitou konkrétní oblast sociální práce. 

V rámci postmoderní společnosti, která je vymezována jako flexibilní a riziková, musí „sociální 

pracovníci rozumět, jak jejich profese zapadá do struktur společnosti...“ (Dominelli, 1997). 

Přestože pojem specializovaná sociální práce je užíván jako nesporný termín, který je zcela 

jasný, při hlubším pohledu tomu tak není. Specializací sociální práce rozumíme jak specializaci 

v horizontální, tak vertikální rovině (Tomeš, 2013). Ve vertikální struktuře činnosti v profesní 

náročnosti gradují od poradenství přes moderaci, mediaci, zastupování, kurátorství, až po su-

pervizi a řízení sociálních institucí a procesů. V horizontální struktuře sociální práce zasahuje 

nejen do oblastí jako sociální služby, zdravotnictví a složky úřadu práce, ale i do nových oblastí, 

jako jsou školské služby, sociální kurately a sociální práce v trestní justici včetně mediace a 

probace. Sociální pracovníci se začínají znovu uplatňovat v personálních aktivitách velkých 

zaměstnavatelů.  
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Blom (2004) například rozlišuje šest hlavních kategorií specializace:  

1. Oblast působnosti: nemocnice, škola, úřad…;  

2. Typ práce: terénní sociální práce, práce na úřadech…; 

3. Cílová skupina podle věku: děti, rodiny, služby pro dospělé…; 

4. Cílová skupina podle problému: duševní zdraví, zneužívání návykových látek…; 

5. Metoda: přístup zaměřený na úkoly, kognitivní terapie…; 

6. Funkce/úkol: posouzení versus intervence, služba versus léčba. 

Následující text je zaměřený na specializaci v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče. 

4.1. Popis výchozí situace dané specializace 

Penitenciární a postpenitenciární péče zahrnuje především terciární prevenci, která pomáhá 

předcházet recidivě páchání trestné činnosti. Jedná se o preventivní opatření cíleně zaměřených 

na občany, kteří již trestnou činnost páchali. Můžeme také hovořit o tzv. sociální ochraně, jež 

„…se soustřeďuje na zacházení s pachatelem trestného činu, které probíhá už od jeho konfliktu 

se zákonem až po jeho sociální reintegraci“ (Černíková a kol., 2008, s. 10). Vědní obor, který 

tuto problematiku zaštiťuje, se nazývá penologie. Předmětem zkoumání penologie jsou způ-

soby zacházení s pachateli trestných činů od jejich prvního spáchání trestného činu až po jejich 

reintegraci (Štěrba, 2007). Pojem penitenciární používáme tehdy, když si přejeme vyjádřit, že 

se nejedná pouze o represi, ale především o resocializaci, převýchovu či nápravu  

(Mařádek, 2005). 

Penitenciární péče je tedy zahájena nástupem obviněného do výkonu vazby nebo nástupem 

odsouzeného do výkonu trestu odnětí svobody. K vazebnímu věznění dochází na základě obvi-

nění jedince z důvodů stanovených zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. Vazební uvěz-

nění představuje pro pachatele trestných činů velmi zátěžovou situaci, kdy již samotné uvěznění 

představuje pro pachatele stres (Holmes a Rahe, 1987). Tento typ uvěznění je mnohdy pro pa-

chatele nejtěžší částí celého věznění, jelikož se musí vypořádat se ztrátou svobody, důstojnosti, 

svého postavení ve společnosti, veškerých sociálních vazeb a dalších žádoucích potřeb každého 

jedince. Dokonce je tato životní etapa, situace, přirovnávána k úmrtí člena rodiny (Fischer a 

Škoda, 2009). Dokud nedojde k pravomocnému odsouzení obviněného, jedná se s ním jako 

s nevinným na základě tzv. presumpce neviny. Znamená to, že není možné zacházet s obvině-

ným takovým způsobem, aby byla narušena jeho důstojnost (vyhláška č. 109/1994 Sb.). Výkon 

trestu odnětí svobody upravuje zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o 

změně některých souvisejících zákonů, a také vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou vydává Řád 

výkonu trestu odnětí svobody (zákon o výkonu trestu odnětí svobody). Po nástupu odsouzeného 

do výkonu trestu odnětí svobody je zařazen na nástupní oddělení, kde je následně vyšetřen 

odborným týmem věznice a je vyhotoven posudek pro program zacházení, tedy pro tzv. peni-

tenciární zacházení s vězni (Sochůrek, 2007; Lešková, 2013). Pojem zacházení nahradil pojem 

resocializace, jehož cílem je přivést odsouzeného k odpovědnějšímu chování, k samostatnosti 

a vyzrálejšímu jednání vzhledem ke svým činům a jednání (Černíková, 2008). 

Jak již bylo výše zmíněno, nástupem pachatele do výkonu vazby nebo do výkonu trestu odnětí 

svobody se zahajuje penitenciární zacházení, což zahrnuje vše, co se s vězni ve věznicích rea-

lizuje. Penitenciární zacházení by mělo plnit účel věznění a současně by nemělo uškodit osob-

nosti pachatele a jeho navázaným sociálním vazbám (Mařádek, 2005). 

Na penitenciárním zacházení se podílí řada odborných zaměstnanců věznic. Každý z odborníků 

si nese svou specifickou roli v penitenciárním procesu konkrétního obviněného či odsouzeného. 
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Nejdůležitější funkce konkrétních odborníků, kteří tvoří ve věznici tým, uvádí Sochůrek (2007) 

následovně: 

Úloha sociálního pedagoga spočívá v provádění pedagogické diagnostiky, v rozhodování o za-

řazování odsouzených do pracovních a vzdělávacích aktivit. Spolupodílí se na řešení případ-

ných vzdělávacích aktivit mladistvých odsouzených ve smyslu přípravy na budoucí povolání. 

V neposlední řadě je jedním z rozhodujících hlasů o přemísťování vězňů, pobytu mimo věznici, 

přerušení trestu a podobně. Psycholog garantuje při programu zacházení, tedy u penitenciárního 

procesu, vysokou odbornou úroveň u odsouzených. Na základě realizovaných psychologických 

diagnostik a posouzení jmenuje doporučení na tvorbu programu zacházení pro konkrétní od-

souzené. Nedílnou součástí profesních kompetencí psychologů ve věznicích je poskytování 

psychologické péče obviněným či odsouzeným a vyhodnocování příčin vzniku ojedinělých 

událostí. Ve struktuře zaměstnanců věznice působí psycholog v rámci metodického vedení vy-

chovatelů ve věznicích a svou účastí na výběrových řízeních pro obsazování pracovních a slu-

žebních pozic do vězeňské služby. Nejaktivnější podíl práce s odsouzenými zastává vychova-

tel, jelikož je se svěřenými odsouzenými v denním kontaktu. Působení vychovatele na odsou-

zené by mělo být výchovné, vzdělávací, diagnostické a především preventivní. Působení 

zahrnuje snahu o resocializaci a rozvoj osobnosti odsouzeného. Podílí se také na protidrogové 

prevenci. Ve věznicích se setkáme také s vychovatelem-terapeutem, který má spíše terapeutic-

kou funkci skrze individuální a skupinové terapie, které realizuje. Na zapojování odsouzených 

do sportovních, kulturních, zájmových a dalších podobných aktivit se aktivně podílí pedagog 

volného času. Vychovatel se stává neméně důležitou součástí odborného týmu věznice v peni-

tenciárním procesu (Lešková, 2013). 

Stěžejním úkolem posledního článku odborného týmu věznice – sociálního pracovníka – je 

kontinuální sociální práce, která je zaměřena především na plynulý přechod odsouzeného z vě-

zeňského prostředí do prostředí přirozeného. Zahrnuje tedy spolupráci s dalšími odborníky, 

jako jsou sociální pracovníci sociálně-právní ochrany dětí, sociální kurátoři pro dospělé, pra-

covníci nestátních neziskových organizací, ale také rodinní příslušníci odsouzeného atd. Taktéž 

jako další odborníci věznic se vyjadřuje k přemísťování odsouzených, k jejich účasti na aktivi-

tách mimo věznice atd. Autorka Hanzelová (2018) k pozici sociálních pracovníků ve věznicích 

uvedla, že jsou na ně v současné době kladeny velmi vysoké nároky, které zahrnují poskytování 

krizové intervence, mediace a individuální přístup. Dále autorka zmiňuje nezastupitelnost so-

ciálních pracovníků ve věznici, a to vzhledem k náročnosti práce s velkým rozsahem cílových 

skupin. Sociální práce realizovaná ve věznicích tak zahrnuje individuální práci s odsouzenými, 

kdy je stěžejní odsouzené umět motivovat k pozitivní změně vlastního postoje k páchání trestné 

činnosti, k sobě samému i ke svému okolí. Konkrétně se autorka k této specializované sociální 

práci vyjádřila následujícím způsobem: „Sociální práci ve věznicích musíme chápat jako ná-

ročnou multidisciplinární činnost směřující k odstranění negativních sociálních jevů.“ Sociální 

práce sociálních pracovníků ve vězeňství obnáší především poskytování sociálně-právního po-

radenství odsouzeným, dále pak výchovnou a poradenskou činnost, kdy tyto činnosti provádí 

po celou dobu výkonu trestu odnětí svobody konkrétních odsouzených až do doby jejich pro-

puštění. Nejvyužívanější metodou v sociální práci aplikované ve věznicích je rozhovor. Za po-

moci rozhovoru sociální pracovník zjišťuje, jaké jsou představy a přání konkrétního odsouze-

ného. Na základě těchto zjištění poté sociální pracovník vyhotovuje individuální plán, který 

obsahuje kroky vedoucí k pomoci odsouzenému se připravit na návrat do jeho přirozeného pro-

středí a tím i dosažení jeho cílů (Kujevská a Dundrová, 2012). Mimo jiné autorka Hanzelová 

(2018) považuje za součást pracovní náplně sociálních pracovníků ve věznicích poskytování 

odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace a koordinační činnosti.  



   

16 

 

Autoři Fischer a Škoda (2014) hovoří o náročnosti penitenciárního procesu pro odsouzené, ale 

také pro zapojené pomáhající profese. Kladou důraz na kontrolu adaptačního procesu odsouze-

ných a realizaci specifických aktivit, které mohou adaptační proces ulehčit a mít na něj kladný 

vliv. „Možnost pracovníků pomáhajících profesí spočívá v aplikaci speciálních aktivit a metod 

na delikventní jedince s cílem eliminovat negativní důsledky psychosociálních faktorů, které na 

ně v různé míře a intenzitě působí. Jedná se o komplex etopedických, výchovných, psychologic-

kých a dalších speciálně terapeutických postupů, které sledují nasměrování osobnosti delik-

ventů do adaptivních sociálních struktur“ (Fischer a Škoda, 2014, s. 214). 

Před propuštěním odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody musí sociální pracovník zjistit, 

zda má odsouzený jedinec rodinné či jiné sociální zázemí, zda má zajištěno bydlení, zaměstnání 

a zda si bude schopen zajistit i ostatní běžné potřeby. Pro přípravu odsouzeného na jeho pro-

puštění z výkonu trestu se doporučuje navázat spolupráci se sociálním kurátorem pro dospělé a 

případně požádat o jeho návštěvu ve věznici. Spolupráce odsouzených se sociálním kurátorem 

je zcela dobrovolná, tudíž záleží na rozhodnutí každého jednotlivce, zda se rozhodne spolupra-

covat. Dobrovolnost této spolupráce pokračuje i po propuštění odsouzeného z výkonu trestu 

odnětí svobody. Odsouzený by měl být vždy seznámen s veškerými možnostmi pomoci dalších 

odborníků (Kujevská a Dundrová, 2012). 

Pomoc a péči osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nazýváme postpenitenci-

ární péčí. Důvody k jejímu vzniku uvedla autorka Černíková (2008) následující: 

• Potřeba jedince po odborné pomoci, a to nejen vzhledem k jeho náročné adaptaci 

a integraci do společnosti. 

• Potřeba jedince po odborné pomoci při obnovování sociálních dovedností a snaze 

nepodlehnout negativním vlivům společnosti.  

• Potřeba jedince po podpoře při prožívání krize po propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody.  

• Jedinec se znovu učí řešit množství potíží, konfliktů, s tím souvisí prožívání obav 

a případně problémové chování.  

• Potřeba jedince po podpoře při překonávání stigmatizace okolím.  

• Potřeba jedince po pomoci v zajišťování materiálních potřeb.  

Další z mnoha potíží, se kterými si musí propuštěný jedinec poradit, jsou také potíže s navazo-

váním vztahů, případné obnovování rodičovské role či celkově se naučit znovu fungovat v re-

álném životě. Pavelková a Dohnal-Zachová (2019) jako významný aspekt integrace osob po 

výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) do majoritní společnosti uvádějí jejich uplat-

nění na trhu práce. Zde je především důležitá spolupráce státního i neziskového sektoru v za-

jištění komplexních služeb, které by pomáhali osobám vracejícím se z VTOS sehnat si práci, i 

přes překážku zápisu v trestním rejstříku. Dohnal-Zachová (2017) dodávají, že positivní efekt 

na úspěšnou integraci a následné uplatnění na trhu práce má zejména možnost vzdělávání ve 

věznicích. 

Postpenitenciární péči Sochůrek (2007) pojímá především jako terciární prevenci, kdy hovoří 

hlavně o prevenci recidivy páchání trestné činnosti a relapsu v oblasti užívání návykových lá-

tek. Autorka Černíková (2008) hovoří o postpenitenciární péči jako o určité nabídce sociálních 

služeb, kdy je jejím úkolem co nejlépe reintegrovat odsouzeného po jeho propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody do společnosti.  
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Postpenitenciární péči podle autora Netíka (1999, in Sluková 2011) dělíme na dobrovolnou 

a nucenou: 

• Nucená postpenitenciární péče znamená pro propuštěného další navazující jistá omezení 

stanovená zákonem a specifickou kontrolu nad jeho osobou podle rozhodných skuteč-

ností (např. probace, parole, ochranné léčení a podobně). 

• Dobrovolná postpenitenciární péče je postavena pouze na rozhodnutí propuštěného, zda 

má zájem spolupracovat s odborníky v této oblasti (např. neziskové nestátní organizace, 

sociální kurátor pro dospělé a podobně). 

Sociální kurátoři pro dospělé jsou zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

Poskytují sociální práci osobám ohroženým sociálním vyloučením a zajišťují koordinační čin-

nost v oblasti sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu (Gojová a. kol., 2007). Funkce sociál-

ních kurátorů je však specifická, a to především v množství cílových skupin, se kterými přijde 

v přímé práci do styku. Nejedná se tedy pouze o osoby ohrožené sociálním vyloučením z dů-

vodu předchozího výkonu trestu, ale také o: 

• osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ochranné nebo ústavní 

výchovy nebo ukončením pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive 19 let,  

• osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, 

• osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,  

• osoby po ukončení léčby závislostí, 

• osoby, které nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, 

že jsou bez přístřeší, 

• osoby propuštěné z psychiatrické léčebny. 

Obecně by se dalo říct, že se jedná o osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci (Davi-

dová, 2020). Cílovou skupinu i pracovní náplň sociálních kurátorů vymezuje:  

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.  

Při práci s veškerými cílovými skupinami je zapotřebí aktivní spolupráce sociálních kurátorů 

s dalšími organizacemi a institucemi. Vzhledem k výše jmenovaným cílovým skupinám je 

nutná spolupráce především s Vězeňskou službou ČR, se zařízeními pro výkon ochranné či 

ústavní výchovy, Probační a mediační službou ČR, územními samosprávními celky a správními 

úřady (Davidová et al., 2010). Černíková (2008) jako spolupracující subjekty označuje také 

společenské a státní instituce, azylové domy, úřady práce a další. 

Mezi stěžejní kompetence sociálních kurátorů pro dospělé patří poskytování základního a od-

borného sociálního poradenství, která jsou specifikována vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách: 

• Základní sociální poradenství zahrnuje především potřebné informace vedoucí k řešení 

nepříznivé sociální situace daného klienta. Jedná se o poskytnutí informací o možnos-

tech další pomoci či o povinnostech a právech klienta, především vzhledem k využívání 

sociálních služeb a podobně.  
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• Prostřednictvím odborného sociálního poradenství pomáhá sociální kurátor pro dospělé 

se zajištěním kontaktu se společenským prostředím a také s obnovou kontaktů v přiro-

zeném prostředí klienta. Dále pak zahrnuje pomoc při vyřizování běžných denních zá-

ležitostí a realizaci sociálně-terapeutických činností (Gojová et al., 2007). 

Davidová a kol. (2010) uvádí mezi hlavními činnostmi sociálních kurátorů depistážní činnost, 

což znamená vyhledávání klientů ohrožených sociálním vyloučením v jejich přirozeném soci-

álním prostředí. Depistážní činnost provádí tedy v terénu přímo na ulici či na noclehárnách, ale 

také návštěvami odsouzených ve věznici na základě oznámení z Vězeňské služby ČR. Depistáž 

může být taktéž prováděna na základě spolupráce a podnětů Probační a mediační služby, soudů, 

Policie ČR atd. 

Jelikož je zapotřebí mít veškerou činnost s klienty nějakým způsobem zachovanou a písemně 

podloženou, k činnostem sociálních kurátorů patří také vedení evidence klientů a jejich spisové 

dokumentace, kdy se musí řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

Nedílnou součástí sociální práce, nejen sociálních kurátorů pro dospělé, je realizování sociál-

ních intervencí. Matoušek (2008, s. 81) popisuje sociální intervenci jako „Odborný zásah, jehož 

cílovou skupinou je jednotlivec, skupina, rodina, komunita, případně širší společenství. Někdy 

je termín intervence užíván jako synonymum „terapie“, jindy (což je častější) je pojímán jako 

významově širší, protože může zahrnovat všechny druhy činnosti, které pracovník vykonává ve 

prospěch klienta, případně společenství.“ 

Černíková (2008) sociální práci sociálního kurátora pojímá jako kontinuální činnost, podporu 

a pomoc klientům při jejich osvojování si životního stylu, který lze společností akceptovat. 

K dobrovolné postpenitenciární péči také řadíme činnosti sociálních pracovníků nestátních ne-

ziskových organizací a podobně. Davidová (2010) v této oblasti hovoří především o azylových 

domech, noclehárnách a dalších možnostech bydlení. Štěrba (2007) uvedl jiný úhel pomoci 

nestátních subjektů osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Rozdělil dané sub-

jekty podle oblasti pomoci, a to následujícím způsobem: 

• poskytující materiální pomoc (např. ošacení, stravu), 

• poskytující poradenskou pomoc (např. podpora v době prožívání krize), 

• poskytující sociální péči (např. poskytnutí stravy, umožnění výkonu hygieny).  

„Nabízenou pomoc využívají především ti klienti, kteří mají nad sebou reálnější nadhled a jsou 

si více vědomi svých osobních problémů a nároků, které na ně život klade. V neposlední řadě 

jsou na tom lépe i ve volních vlastnostech, což se projevuje v úsilí problém řešit i s vlastním 

přičiněním.“ (Černíková, 2008, s. 223). 

Hendrych (2012) ve své studii upozorňuje také na skutečnost, že v postpenitenciární péči je 

důležitý především systematický přístup, přístup orientovaný na úkoly a kognitivně-behavio-

rální terapie, kde výhodou těchto přístupů je především srozumitelně formulovaná metodologie 

sociální práce. Autor zde dále zdůrazňuje, že je důležité odhadnou strukturu osobnosti, resp. 

osobnostních charakteristik, a tomu také přizpůsobit adekvátní metody sociální práce.   

Důležitou součástí penitenciární a postpenitenciární péče je také Probační a mediační služba 

ČR, a i když se nejedná o sociální pracovníky, níže budou alespoň rámcově vymezeny její 
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činnosti a kompetence, aby byla utvořena komplexní obecná představa o poskytování peniten-

ciární a postpenitenciární péče.13  

Probační a mediační služba ČR zpočátku, a to především před rozhodnutím státního zástupce 

nebo soudu, pracuje s klienty na bázi dobrovolnosti. Jedná se především o pachatele ve fázi 

obvinění ze spáchání trestného činu nebo provinění. V těchto případech se činnost Probační 

a mediační služby dotýká především motivování pachatelů k řešení následků spáchaného činu 

(Matoušek a kol., 2008). Činnosti Probační a mediační služby jsou specifikovány v zákoně č. 

257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, kde se hovoří především o postpenitenciární péči 

jako o sledování a kontrole odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody, a to v případě, kdy 

bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění s dohledem. Černíková (2008) se k této činnosti 

probace vyjadřuje jako k soudně nařízené sociální intervenci a jedná se o tzv. parole. U parole 

se vychází z předpokladu, že k nápravě odsouzeného dojde tímto způsobem rychleji než ulože-

ním trestu odnětí svobody. Odsouzenému se tedy ukládá dohled Probační a mediační službou 

a je mu poskytována potřebná pomoc při řešení nepříznivé životní situace.  

Výše uvedená specifikace Probační a mediační služby ČR se dotýká především probace. Tato 

služba však zahrnuje také mediaci, která zajišťuje mimosoudní zprostředkování kontaktu od-

souzeného (obviněného) s poškozeným a naskytuje tak možnost urovnání konfliktu. Zprostřed-

kování lze realizovat pouze se souhlasem obou stran (Davidová, 2010). Výsledek výzkumu, 

který uvedli autoři Hansen a Umbreit (2018), poukazuje na velkou úspěšnost realizovaných 

mediací. Pozitivní hodnocení bylo jak ze strany poškozených, tak i ze strany obviněných/od-

souzených. Bylo zjištěno, že mediace umožňují levnější proces, psychosociální výhody a mno-

hem větší pravděpodobnost sepsání restituční dohody. Dále se pak ukázala skutečnost, že v pří-

padě realizace mediace, mají pachatelé menší pravděpodobnost recidivy.  

Hlavní cíle Probační a mediační služby ČR podle Matouška a kol. (2005) jsou: 

• integrace obviněného/odsouzeného (začlenění obviněného/odsouzeného zpět do 

společnosti bez potřeby páchání dalších trestných činů), 

• participace poškozeného (obnovení pocitu důvěry poškozeného v právní systém 

a návrat pocitu bezpečí), 

• ochrana společnosti (veškeré činnosti Probační a mediační služby ČR by měly 

přispívat k ochraně společnosti). 

V sociální práci Probační a mediační služby ČR se využívají zejména individuální metody so-

ciální práce. Probíhají tak individuální intervence s obviněným/odsouzeným a s poškozeným. 

Na základě těchto intervencí je pracovník schopen vyhodnotit, zda bude vhodné zajištění me-

diace a případně ji zajistí a zodpovídá za její proces (Matoušek a kol., 2008). 

Pracovníci Probační a mediační služby ČR i sociální kurátoři pro dospělé využívají nejčastěji 

metodu sociální práce, a to případovou práci neboli práci s jednotlivým případem. Při využívání 

této metody mnohdy dochází k užší spolupráci mezi těmito subjekty, kdy se k nim připojuje 

nesčetně nestátních pomáhajících organizací (Davidová et al., 2010). „V dnešním pojetí zahr-

nuje p. p. následující sérii kroků: doporučení klienta do péče, zhodnocení jeho potřeb, stanovení 

 
13 Bezesporu zde není uveden úplný výčet poskytovaných služeb a pracovníků v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče. 

Své místo v této oblasti bezesporu zastávají také neziskové organizace, které poskytují různé programy na snížení rizika opě-

tovné recidivy a úspěšné integrace osob po VTOS do spolčenosti.  
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jeho cílů, plán intervence nebo péče, realizaci plánu, souhrn a hodnocení výsledku intervence 

nebo péče“ (Matoušek, 2008, s. 161). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že penitenciární i postpenitenciární péče mají v terciální prevenci 

zásadní roli a navazují na sebe. Každý ze specializovaných pracovníků poskytující tuto péči má 

svou nezaměnitelnou a nenahraditelnou roli a stanovený cíl poskytované péče. Dle výsledků 

přehledu literatury lze konstatovat, že činnosti sociálních pracovníků zaměřujících se na peni-

tenciární a postpenitenciární péči je specifická a specializace v této oblasti má své opodstatnění.  
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5. Výsledky pilotního šetření 

V této části dokumentu jsou prezentovány výsledky analýzy dat, která byla shromážděna pro-

střednictvím dotazníkového šetření a realizace focus group se zástupci specializace. 

5.1. Výsledky analýzy dotazníkového šetření 

V rámci této specializace bylo k 31. 10. 2019 v rámci dotazníkového šetření získáno celkem 

239 odpovědí z pracovišť sociálních pracovníků – sociálních kurátorů působících na obecních 

úřadech obcí s rozšířenou působností, což za sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) 

tvoří 87% návratnost. Z toho 91 odpovědí bylo získáno z pracoviště obecního úřadu obce s roz-

šířenou působností v okrese Karviná, 88 odpovědí bylo získáno z pracoviště obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností v okrese Ostrava-město a 60 odpovědí bylo získáno z pracoviště 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností v okrese Bruntál. 

Následující přehledy odpovědí jsou podávány souhrnně za všechna tři pracoviště. Relativní čet-

nosti jsou počítány k celkovému počtu získaných odpovědí ve sledovaném období v rámci 

jedné specializace.  

V oblasti pracovní náplně sociálních kurátorů pro dospělé byly zaznamenány konkrétní čin-

nosti, které byly v průběhu sledovaného období sociálními kurátory realizovány a které byly 

následně seřazeny podle četností na:  

• práci na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně ve 198 případech (83 %),  

• spolupráci se sociálními pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení ve 181 pří-

padech (76 %), 

• vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb ve 157 případech (66 %), 

• práci s rodinou a blízkými klienta v 97 případech (41 %), 

• pomoc při hledání zaměstnání, popř. základní kariérní poradenství v 78 případech 

(33 %), 

• dluhové poradenství v 73 případech (31 %),  

• spolupráci odborníky v rámci pracoviště v 55 případech (27 %), 

• zvyšování finanční gramotnosti v 52 případech (22 %),  

• specifickou komunikaci s důrazem na schopnost zvládání agrese ve 37 případech 

(15 %), 

• práci s negramotnými klienty ve 25 případech (10 %),  

• spolupráci s pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení ve 22 případech (9 %), 

• poskytnutí psychosociální podpory v 18 případech (8 %), 

• případovou konferenci ve 14 případech (6 %), 

• osvětovou činnost směřující k široké veřejnosti ve 13 případech (5 %),  

• sociální rehabilitaci v 7 případech (3 %), 

• činnost týkající se podpory svépomocných skupin ve 2 případech (1 %), 

• rodinnou konferenci, kterou nevyužili ani v jednom případě (0 %). 

Ze specifických technik sociální pracovníci nezmínili ani jednu techniku, kterou by na svém 

pracovišti využívali. 
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V kolonce „jiné“ pak zmiňovali návštěvu klientů ve výkonu trestu odnětí svobody, poradenství 

z oblasti bytové politiky, práci na komunitním plánu, spolupráci s osobami po propuštění z vý-

konu trestu odnětí svobody a přednášky na ZŠ. 

V oblasti kompetencí sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období so-

ciální pracovníci využili: 

• znalosti týkající se odborného sociálního poradenství 227krát (95 %), 

• znalost dávkového systému 189krát (79 %), 

• znalost právních předpisů 170krát (71 %), 

• znalosti týkající se problematiky zadluženosti 103krát (43 %), 

• znalosti týkající se trestního práva a justice 83krát (35 %), 

• znalosti týkající se pracovněprávních záležitostí 73krát (31 %), 

• základy kariérního poradenství 28krát (12 %), 

• znalost restorativní justice 19krát (8 %), 

• case management 17krát (7 %). 

V kolonce „jiné“ pak byla respondenty zmíněna návštěva klientů ve výkonu trestu odnětí svo-

body.  

Z předběžných výsledků lze tedy konstatovat, že sociální pracovníci pracující v oblastech 

v rámci připravované Specializace v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče se ve sledo-

vaném období v rámci činností nejčastěji na svých pracovištích věnovali práci na dokumentaci, 

metodikách, standardech a podobně, spolupráci se sociálními pracovníky z jiných institucí, or-

ganizací, zařízení a dále vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb (viz graf 5.1). 

V rámci kompetencí pak nejčastěji sociální pracovníci využívali znalosti týkající se odborného 

sociálního poradenství, znalost právních předpisů a dále znalosti dávkového systému (viz graf 

5.2). 
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Graf 5.1: Nejčastěji využívané činnosti v rámci specializace v oblasti penitenciární a postpeniten-

ciární péče 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 5.2: Nejčastěji využívané kompetence v rámci specializace v oblasti penitenciární a postpe-

nitenciární péče 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2. Výsledky analýzy focus group 

5.2.1. Hodnocení dotazníku 

Respondenti shodně uváděli, že druhá část dotazníku týkající se kompetencí sociálního pracov-

níka – sociálního kurátora (dále jen sociálního kurátora) byla dostatečně podrobná, avšak v 

první části s kategoriemi činností sociálních kurátorů jim chyběla řada činností, které ve své 

praxi běžně vykonávají. Jedná se např. o činnosti v rámci terénní sociální práce, jako je depis-

tážní činnost a návštěvy klientů ve věznicích. Dále se sociální pracovníci často věnují kore-

spondenci s klienty ve výkonu trestu odnětí svobody, se soudy, s probační a mediační službou, 

s vězeňskou službou či s rodinou klientů, nicméně tu dva z respondentů zařadili do kategorie 

„práce na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně“. 

5.2.2. Činnosti  

Práce s negramotnými klienty 

Práci s negramotnými klienty v rámci vyplňování dotazníku označoval pouze jeden sociální 

kurátor. I ten však uváděl, že se nejedná o mnoho případů, kdy tuto činnost musí vykonávat. 

Respondent uvedl příklad klienta, se kterým již od začátku spolupráce probíhá velice intenzivní 

komunikace, protože klient není sám schopen vyplnit jakýkoliv formulář, vést korespondenci 

apod. Sociální kurátor musí s klientem pracovat krok za krokem, každý postup podrobně vy-

světlit. Druhý respondent si v návaznosti na uvedený příklad vybavil, že pracoval v minulosti 

s klientkou, která byla negramotná a uměla se pouze podepsat, avšak neznala jednotlivá pís-

mena a význam diakritiky, proto i podpis nebyl zcela přesný. Sociální kurátor se tak pokoušel 

klientku na tuto skutečnost upozornit a naučit ji správně se podepisovat.  

Dluhové poradenství 

Všichni respondenti se shodli na tom, že se v praxi stále častěji setkávají s klienty, kteří jsou 

dlužníky a nacházejí se v nepříznivé finanční situaci. Sociální kurátoři nicméně poskytují jen 

základní dluhové poradenství, často také poradenství týkající se insolvence. V poslední době 

také všichni respondenti vnímají lepší informovanost klientů po příchodu z věznice, což na-

svědčuje intenzivní práci s klientem na zvyšování finanční gramotnosti a orientaci v dluhové 

problematice již v rámci sociální práce v samotných věznicích.  

Nicméně pokud se sociální kurátoři setkají se složitějším případem zadluženého klienta, kon-

taktují organizace zabývající se touto problematikou. Nejčastěji se jedná přímo o dluhové po-

radny. V některých případech, kdy se nejedná o komplexní situaci, ale je třeba zjistit jen něja-

kou dílčí informaci, sociální kurátoři spolupracují přímo s právníky. Respondenti se přitom 

shodli, že spolupráce jak s dluhovými poradnami, tak i s konkrétními právníky probíhá ve vět-

šině případů bez problémů a jsou situaci klienta schopni řešit rychle a poměrně účinně. Jeden 

z respondentů nicméně doplnil, že vnímá u některých organizací (konkrétně se jednalo o po-

radnu ve finanční tísni) jako problém podmínku přijetí klienta pouze v případě, že má zaměst-

nání.  

Zvyšování finanční gramotnosti 

Činnosti v rámci zvyšování finanční gramotnosti klientů souvisejí s často se objevující dluho-

vou problematikou a v některých případech také s prací s negramotnými klienty. Jeden z re-

spondentů uváděl opět příklad klientky, která je negramotná a která má problémy s rozeznává-

ním hodnoty peněz. Tato klientka není schopna po obdržení dávek hmotné nouze a rodičov-

ského příspěvku s těmito penězi po celý následující měsíc hospodařit. Sociální kurátor zde 
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klientce pomáhá rozvrhnout platby za služby a další poplatky a řeší s ní, co vše je možné z da-

ného rodinného rozpočtu zakoupit, co by v této souvislosti mělo být prioritou apod. V tomto 

konkrétním případě dokonce klientce sociální pracovníci sestavovali z výstřižků z reklamních 

letáků nákupní seznam potravin tak, aby nákup odpovídal jejím finančním možnostem. Práce 

s touto klientkou je velice intenzivní, za sociálním kurátorem dochází téměř denně. I když již 

tato spolupráce probíhá pátým rokem, respondent ji vyhodnotil jako stagnující, s klientkou řeší 

neustále stejné situace a problémy, nevnímá u ní žádný významnější posun směrem ke zlepšení 

její nepříznivé sociální situace. Navíc klientka samotná viní za svou situaci samotné sociální 

kurátory – sociální pracovníky, nevnímá vlastní zavinění. Situaci navíc v posledních týdnech 

komplikuje situace, kdy byla klientka sankčně vyřazena z evidence úřadu práce kvůli odmítnutí 

nabízeného pracovního místa, což povede k dalšímu zhoršení její finanční situace. Klientka sa-

motná si nicméně neuvědomuje, jaké bude mít vyřazení z evidence úřadu práce pro ni a její 

domácnost důsledky. Situace se musela řešit prostřednictvím případové konference, protože 

kromě toho klientka vychovává osmiletou dceru, která je rovněž negramotná a má problémy se 

zvládáním učiva, matka ji však v tomto ohledu není schopna pomoci. Vzhledem ke skutečnosti, 

že navíc došlo k rapidnímu zhoršení finanční situace klientky, řeší nyní sociální kurátor ve 

spolupráci se sociálními pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí odebrání dítěte 

a jeho umístění do dětského domova. 

Respondenti také uváděli, že v rámci zvyšování finanční gramotnosti mnohdy nepracují pouze 

s klienty propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, ale také s jejich partnery a partnerkami. 

Tato spolupráce bývá mnohdy komplikovaná, protože tito partneři a partnerky mnohdy nechtějí 

se sociálními kurátory spolupracovat. Respondenti se nicméně shodli na tom, že pro stabilizaci 

rozpočtu domácnosti je mnohdy nutné pracovat i s dalšími dospělými členy této domácnosti. 

Specifická komunikace s důrazem na schopnost zvládání klienta s projevy agrese v chování  

Dva z respondentů uvedli na počátku rozhovoru na toto téma, že se s klienty s projevy agrese 

v chování v praxi téměř nesetkávají, nicméně třetí respondent zmínil, že s těmito klienty musí 

komunikovat poměrně často, což dává do spojitosti s tím, že mu v rámci sociální kurately byla 

přidělena cílová skupina osob bez přístřeší. Z celkem 17 klientů, se kterými pracuje, je 

šest velmi agresivních a tři z nich označil za extrémně agresivní. Respondent uvedl, že v pří-

padě, že má s těmito šesti klienty naplánovanou schůzku, je domluven s kolegy na pracovišti, 

aby v kanceláři s klienty nebyl sám. Zároveň je s kolegy domluven na heslech, na základě kte-

rých poznají, že mají zavolat pomoc, případně přímo volat policii. Čtyři z těchto klientů se 

podle intenzivní spolupráce a poskytování doprovodů podařilo přesvědčit, aby docházeli do 

psychiatrické ambulance, kde řeší problémy se zvládáním agrese. I přesto se situace příliš ne-

zlepšuje, protože se klienti mnohdy sami rozhodnou, že přeruší medikaci. Díky uvedení tohoto 

konkrétního případu si i další z respondentů vzpomněl na případ klienta, který měl psychiatric-

kou diagnózu, která rovněž souvisela s projevy agresivního chování. Tento klient sociálního 

kurátora sám oslovil, zda by mu pomohl najít psychiatrickou ambulanci, kde by mu poskytli 

odbornou pomoc. Do doby, než se tato klientova situace vyřešila, s ním byla velice obtížná 

komunikace, jeho chování bylo velice nevyzpytatelné. Klient dokonce vyhrožoval pracovní-

kům daného oddělení, že zde nechá vybuchnout bombu apod. Další z respondentů v této sou-

vislosti reagoval upozorněním na problém s nedostatečnou kapacitou psychiatrických ambu-

lancí. V situacích, kdy jsou klienti v důsledku jejich zdravotních komplikací nebezpeční pro 

své okolí, je nutné najít pomoc pro tohoto klienta skutečně co nejdříve, což často není možné. 

Jeden z respondentů zmínil, že se v poslední době stále častěji setkává s agresivním chováním 

mladistvých z výchovných ústavů. I ostatní respondenti s tímto tvrzením souhlasili. V rámci 
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práce s těmito klienty sociální kurátoři spolupracují s dalšími sociálními pracovníky, vychova-

teli, etopedy apod., kdy se nejčastěji zkoumá, jakým způsobem je možné agresi klienta řešit 

a jak s ním obecně komunikovat. Respondenti také shodně uváděli, že mnoho klientů výchov-

ných ústavů ihned po odchodu ze zařízení po dosažení plnoletosti, případně 19 let, se následkem 

páchání trestné činnosti během několika měsíců dostávají do výkonu trestu odnětí svobody. 

V této souvislosti bylo upozorněno na problémy s nedostatkem návazných služeb, které by 

mohly hrát důležitou roli v rámci prevence výskytu páchání trestné činnosti u osob odcházejí-

cích z ústavní výchovy.14 

Sociální rehabilitace 

V rámci sociální rehabilitace sociální kurátoři realizují doprovody na úřady, k lékařům apod., 

snaží se klienty vést k větší samostatnosti. Jeden z respondentů opět zmínil případ negramotné 

klientky, které pomáhá spolu s dalšími sociálními pracovníky naučit se vykonávat každodenní 

činnosti, jako je nakupování, komunikace s úřady, placení záloh za energie, ale i zdánlivě ba-

nální úkony, jako je zavazování tkaniček u bot apod. Přitom sociální kurátor pracuje po-

mocí různých nástrojů sociální práce a názorných pomůcek, jako je již zmíněný seznam potra-

vin k nákupu vytvořený z výstřižků z reklamního letáku či napodobeniny peněz, na kterých se 

sociální kurátor snaží klientce vysvětlit hodnotu jednotlivých bankovek.  

Vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb 

Vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb realizují sociální pracovníci – sociální 

kurátoři ve spolupráci s řadou organizací a institucí, jako jsou například nestátní neziskové or-

ganizace dostupné v dané lokalitě, Probační a mediační služba ČR, Policie ČR, soudy a Vězeň-

ská služba ČR.  

Práce na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně 

V rámci práce na dokumentaci sociální kurátoři zpracovávají spisy klientů, vyřizují korespon-

denci s klienty ve věznicích, s věznicemi (nejčastěji v souvislosti s realizací návštěv klientů so-

ciálními kurátory), soudy, Probační a mediační službou (převážně záležitosti týkající se podmí-

něného propuštění klienta z výkonu trestu odnětí svobody), s odbory městských úřadů (přede-

vším v souvislosti s žádostmi o zaslání výpisu dluhů klienta, aby následně klient mohl zažádat 

o městský byt apod., což je v mnoha městech podmíněno bezdlužností vůči městu). 

Co se týká metodik, všichni respondenti uváděli, že metodiky přímo zpracovány nemají. Zmí-

nili v této souvislosti metodiku pro sociální kurátory a kurátory pro děti a mládež, která byla 

k dispozici na stránkách MPSV, ale následně byla z těchto stránek stažena se zdůvodněním, že 

bude aktualizována, avšak dosud se tomu tak nestalo.15 Respondenti se shodli na tom, že by 

uvítali, kdy takováto metodika opět byla na stránkách ministerstva dostupná a mohli z ní vy-

cházet ve své praxi. Sociální kurátoři tak vycházejí ve své praxi především ze zákonů, jako je 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ačkoliv zde chybí definice kurately jako takové. 

Případová a rodinná konference  

Dva z respondentů uváděli, že ve své praxi případové konference téměř nerealizují a spíše tato 

činnost spadá do agendy sociálních pracovníků na jiných odděleních, především pak na oddě-

lení sociálně právní ochrany dětí. Jeden z respondentů nicméně zmínil, že případové konference 

naopak realizuje velice často, jedná se až o tři případové konference týdně. Případové konfe-

rence bývají přitom svolávány v situaci, kdy se problémy klienta řeší v rámci více oddělení, 

 
14 Problémem se stává špatná návaznost služeb po odchodu klienta z výchovného zařízení => častá kriminální činnost. 
15 Metodika – MPSV by mělo aktualizovat a zpřístupnit. 
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jako je tomu např. u klientů propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, kteří mají nezletilé 

děti, a tudíž s nimi pracuje nejen sociální kurátor, ale také sociální pracovník oddělení pro so-

ciálně právní ochranu dětí. Často se jedná o problémy související s nepříznivou finanční situací 

těchto klientů, s problémy dětí se školní docházkou apod. 

Rodinné konference sociálními kurátory nebyly realizovány ani v jejich předchozí praxi před 

zahájením sběru dat v rámci výzkumu.  

Poskytnutí psychosociální podpory 

Všichni respondenti psychosociální podporu ve své praxi realizují. Dotazovaní sociální kurátoři 

pro dospělé mají vzdělání zakončeno minimálně bakalářským titulem sociálního zaměření, kde 

je předmět krizová intervence povinnou součástí studia. Dále pak v rámci povinného vzdělávání 

podstupují pravidelná školení v oblasti krizové pomoci. Výcvik krizové intervence však není 

součástí vzdělávání sociálních kurátorů pro dospělé. Byl však vysloven zájem o absolvování 

tohoto výcviku. První respondent v rámci focus group hovořil o situaci, kdy se po propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody klient vrátil domů a zjistil, že si jeho partnerka našla nového 

přítele, na což reagoval agresivně a musela být přivolána policie. Následně se situace řešila také 

s oddělením sociálně právní ochrany dětí, protože klient opakovaně svou bývalou partnerku i 

její děti ohrožoval a pokoušel se dostat do jejich bytu. Sociální kurátor spolu se sociálním pra-

covníkem oddělení sociálně právní ochrany dětí tak několikrát museli jet do terénu, aby situaci 

na místě uklidnili. Partnerka klienta dokonce sociálnímu kurátorovi volala i v nočních hodi-

nách, protože nevěděla, jak má reagovat, když se jí pokoušel bývalý partner v podnapilém stavu 

dostat do bytu. Sociální kurátoři pro dospělé nemají pohotovostní režim, tak jako ho mají kurá-

toři pro děti a mládež, tudíž se jedná o neprofesionální přístup, který překračuje zmíněné hra-

nice, které musí být mezi sociálním kurátorem a klientem nastaveny. 

Ostatní respondenti o psychosociální pomoci hovořili v souvislosti s komunikací s týranými 

osobami. U jednoho ze sociálních kurátorů se jednalo o případ fyzického týrání seniorky pří-

telkyní jejího syna, jež byla klientkou daného sociálního kurátora propuštěnou z výkonu trestu 

odnětí svobody. Sociální kurátor v tomto případě komunikoval jak s touto seniorkou, tak i se 

svým klientem. V okamžiku, kdy však sociální kurátor spolu s policií dorazil do místa bydliště 

seniorky, ta jakékoliv fyzické týrání ze strany přítelkyně jejího syna popřela a odmítla opustit 

domácnost. Ostatní respondenti uvedli, že se jedná o situaci, se kterou se v praxi setkávají v pří-

padech domácího násilí často. V této souvislosti jeden z respondentů také zmínil, že má nega-

tivní zkušenost s linkami bezpečí pro seniory, na které se pokoušel dovolat, když se poprvé 

setkal s týráním seniora a potřeboval radu ohledně postupu v rámci řešení dané situace. U prv-

ních dvou telefonátů se dovolal na automatickou odpověď, kde byl odkázán na jiné telefonní 

číslo. Zde se mu nakonec podařilo dovolat na pracovnici, která byla na krizové lince k dispozici, 

ale ta však nedovedla sociálnímu kurátorovi v dané situaci poradit. V této souvislosti daný re-

spondent vyjádřil obavy, zda by týraný senior měl vůbec ve stresové situaci a případně i časové 

tísni možnost se dovolat na někoho, kdo by mu byl schopen poradit, jak má postupovat. Ostatní 

přítomní sociální kurátoři uvedli, že v případě řešení domácího násilí se obracejí na konkrétní 

organizace, které se v této problematice orientují a se kterými přímo spolupracují. 

Další z problémů, který byl v rámci diskuze o případech fyzického týrání zmíněn, byla neo-

chota spolupráce ze strany lékařů. Konkrétně pak jeden z respondentů uváděl případ fyzického 

týrání seniorky, která neměla v místě, kde pobývala v domácnosti s klientem sociálního kurá-

tora, trvalé bydliště, a lékaři ji odmítali přijmout k prohlídce, i když sociální kurátor daným 

lékařům sdělil, že má tato seniorka podlitiny a že je zde podezření na zlomená žebra. Další 

z respondentů naopak uvedl, že se setkal s podobným případem, kdy se mu díky spolupráci 
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s lékařem podařilo daného seniora okamžitě v této krizové situaci přijmout do domova pro se-

niory, ten však nakonec nabízenou pomoc odmítl.16 V této souvislosti se také všichni respon-

denti shodli na tom, že řešením této situace mnohdy není ani podání trestního oznámení, protože 

sama policie nemá prostředky k tomu, aby v této věci zasáhla, pokud oběť domácího násilí 

sama nechce vypovídat.  

Práce s rodinou a blízkými klienta  

Respondenti uváděli, že s rodinou klientů v některých případech pracují velice intenzivně, ně-

kdy dokonce více než se samotným klientem. Vše se nicméně odvíjí od toho, jaké má klient 

s rodinou vztahy, což má často přímou souvislost se závažností jeho trestné činnosti. Objevují 

se také případy klientů, u kterých se s rodinou nepracuje vůbec, protože si s nimi klient nepřeje 

být vůbec v kontaktu, anebo naopak rodina nechce být v kontaktu s klientem. Jeden z respon-

dentů nicméně zmínil, že existují i situace, kdy se rodina přestěhuje v období výkonu trestu 

odnětí svobody daného klienta a ten by je pak po propuštění rád kontaktoval, avšak nezná jejich 

novou adresu. Tentýž respondent uvedl, že v těchto případech se na jeho oddělení osvědčila 

práce s terénními romskými pracovníky, kteří jsou schopni vstoupit do lokality, ve které klient 

s rodinou či partnerkou původně bydlel, a poptat se, co se stalo, zda se přestěhovali apod. Díky 

tomuto pracovníkovi jsou tedy schopni získat potřebné informace, se kterými pak následně pra-

cují, kontaktují tyto rodiny a blízké a informují je o propuštění jejich příbuzného či partnera 

z výkonu trestu odnětí svobody. Následně se s rodinou i klientem snaží domluvit, kde bude kli-

ent bydlet, zda jsou členové rodiny či blízcí mu poskytnout pomoc a oporu ve znovu začlenění 

do většinové společnosti atd. 

Dále respondenti spolupracují s klienty v souvislosti s prací s rodinou ve věci žádosti rodiny či 

blízkých o přemístění klienta do věznice, která je blíže jejich místu bydliště, anebo žádosti o 

připojení k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.  

Pomoc při hledání zaměstnání, popř. základní kariérní poradenství 

Respondenti uvedli, že klientům pomáhají najít vhodné zaměstnání, poskytují jim poradenství 

ohledně možností pracovního uplatnění, radí jim, jak sepsat životopis a postupovat dále v kon-

taktování potenciálních zaměstnavatelů. V některých případech realizují také doprovod klientů 

na pracovní pohovory. Pracovní příležitosti pro klienty vyhledávají na internetu nebo ve spolu-

práci s úřadem práce či jinými organizacemi, jako je např. Rubikon. V souvislosti se zaměstná-

váním osob po výkonu trestu odnětí svobody byly také zmiňovány tréninkové programy, které 

umožňují osobám z této cílové skupiny postupně získávat pracovní návyky a dovednosti a zlep-

šují tak jejich možnosti reintegrace na trh práce.  

Důležitá role sociálního kurátora je v motivaci klienta, aby se zaměstnání opravdu snažil ak-

tivně vyhledávat, účastnil se pohovorů s potenciálními zaměstnavateli a následně v případě při-

jetí na pracovní pozici svou práci vykonával odpovědně a plnil pracovní povinnosti. Jeden z re-

spondentů také uvedl, že na jejich oddělení je v kompetencích sociálních kurátorů také organi-

zace veřejně prospěšných prací. V rámci této činnosti vyhledávají pro své klienty možnosti 

uplatnění, mnohdy ve spolupráci s Probační a mediační službou a řadou dalších organizací a 

firem. Další dva respondenti tuto činnost nevykonávají, zabývá se jí zde pouze právě Probační 

a mediační služba.  

 
16 Podnět k dalšímu zkoumání, popř. podpořit přijímání pacientů v takovýchto výjimečných případech nějakými právním 

předpisem apod. 
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Činnost týkající se podpory svépomocných skupin 

Ačkoliv v dotazníku tato činnost byla označena dvakrát, respondenti si nebyli schopni vybavit, 

ve kterém případě tuto možnost označili, mohlo se tedy jednat o chybně označenou odpověď. 

Osvětová činnost směřující k široké veřejnosti 

Jako osvětovou činnost respondenti vnímají např. účast na veletrhu sociálních služeb, kde se-

znamují veřejnost s rolí sociálního kurátora. Dále zde byly jedním z respondentů zmiňovány 

akce ve spolupráci s asistenty prevence kriminality a kurátory pro mládež, kdy se nejčastěji 

jedná o přednášky a diskuze organizované na základních a středních školách. Tato činnost byla 

iniciována městem na základě komunitního plánování. Tentýž sociální kurátor také uvedl, že 

podobné aktivity realizoval i na předchozí pracovní pozici jakožto projektový manažer měst-

ského úřadu, a tudíž se i v rámci současného zaměstnání snaží usilovat o prosazování této čin-

nosti, jelikož má podle jeho osobní zkušenosti reálný pozitivní dopad v oblasti prevence pato-

logických jevů. Ostatní respondenti však uvedli, že takovéto akce na jejich odděleních nereali-

zují, protože nejsou v jejich kompetenci. 

Dalšími uváděnými činnostmi v této kategorii byla realizace „romských dnů“, kdy sociální ku-

rátoři opět ve spolupráci s kurátory pro mládež pracovali v terénu s místní komunitou Romů a 

především romských dětí, ať již skrze vedení diskuzí na různá témata či skrze distribuci infor-

mačních letáků. 

Kategorie „jiné“ 

Jednou z činností uváděnou všemi respondenty v kategorii „jiné“ byla návštěva klientů ve vý-

konu trestu odnětí svobody. Tyto návštěvy jsou realizovány pravidelně, anebo v případech, kdy 

sám klient sociálního kurátora požádá, aby jej ve věznici navštívil. Jeden z respondentů zmínil, 

že se návštěvám snaží věnovat více v letních měsících, jelikož je pro něj přeprava v období 

zimy složitější a časově náročnější. Ostatní sociální kurátoři reagovali tak, že naopak návštěvy 

klientů realizují po celý rok. Návštěvy odsouzených nebo obviněných ve věznicích vnímají za 

velmi přínosné, a to jak pro sociální kurátory, tak pro klienty a také pro sociální pracovníky 

věznic. Pro klienty to znamená získání potřebných informací, zjištění možností pomoci, soci-

ální kontakt a ztrátu beznaděje. Pro sociální kurátory to přináší rozvoj spolupráce s pracovníky 

věznice, získání informací o interním fungování věznic, tudíž důležitý přehled o možnostech 

vězněných osob. Sociálním pracovníkům věznic návštěvy kurátorů přináší informace o mož-

nostech pomoci a podpory pro propuštěné osoby z VTOS a VV v daných lokalitách vzhledem 

k tomu, že sociální kurátoři realizují návštěvy v celé ČR. Dále pak někteří sociální kurátoři 

uvedli návštěvy věznic také jako únik ze stereotypu.  

5.2.3. Kompetence  

V této části textu jsou uvedeny kompetence, ke kterým se zástupci specializace měli potřebu 

vyjádřit v rámci focus group, případně u kterých byli požádáni členy výzkumného týmu, aby 

uvedli konkrétní případy, ve kterých dané kompetence využili.  

Znalosti dávkového systému  

Znalosti dávkového systému jsou sociálními kurátory uplatňovány v rámci veškeré jejich čin-

nosti. 

Znalost právních předpisů  

Podobně jako u znalostí dávkového systému respondenti uváděli, že tyto znalosti využívají 

denně a týkají se veškeré jejich činnosti. Pro výkon jejich profese je nutné, aby se orientovali 
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v předpisech a neustále se v této oblasti vzdělávali, aby veškeré jejich znalosti byly aktuální. 

Sociální kurátoři se shodli na tom, že kromě účasti na školeních a kurzech na toto téma se musí 

neustále sebevzdělávat. 

Znalosti týkající se odborného sociálního poradenství  

Co se týká odborného sociálního poradenství, respondenti uváděli, že se jedná o poradenství 

vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které je poskytováno osobám ve 

výkonu trestu odnětí svobody, osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody a jejich 

rodinám a blízkým. 

Znalosti týkající se problematiky zadluženosti  

Značný prostor byl v rámci focus group věnován diskuzi na téma rostoucího počtu klientů v ne-

příznivé finanční situaci, se kterými sociální kurátoři řeší problémy spojené s dluhy a exeku-

cemi. Málokdy se ve své praxi setkají s někým, kdo se nenachází v takovéto situaci. 

Při řešení problémů spojených s dluhovou problematikou sociální kurátoři nejednají pouze se 

svými klienty v rámci sociální kurately, ale také s jejich rodinami a blízkými, kterých se ne-

příznivá situace klienta významně dotýká. Tato spolupráce však mnohdy bývá problematická, 

ať je to již z důvodu nízké gramotnosti klienta či příslušníků jeho rodiny, anebo z důvodu neo-

choty spolupracovat. Respondenti uváděli, že velmi často dochází k případům, kdy se práce 

s klientem daří a je znát postup v řešení klientovy situace, ale pak se vrátí jeho/její partner z vý-

konu trestu odnětí svobody a veškerá práce s klientem přijde nazmar, jelikož partner či part-

nerka si nepřeje, aby klient něco se sociálním kurátorem řešil, protože on taky nic řešit nechce 

a nebude. Sociální kurátoři se v této souvislosti také setkávají často se situacemi domácího ná-

silí a s manipulativními klienty.  

Klienti nacházející se v nepříznivé finanční situaci často řeší svůj problém velice impulsivně, a 

proto se mnohdy s žádostí o půjčku obracejí buď přímo na banku, na své známé či rodinné 

příslušníky, v horších případech pak na nedůvěryhodné poskytovatele úvěrů. Řada těchto kli-

entů má následně problém tyto půjčky splácet a jejich domácnosti se tak mnohdy ocitnou v dlu-

hové pasti. Jeden z respondentů uvedl příklad klientky, která má stanoveného opatrovníka. Její 

partner zjistil, že ačkoliv má stanoveného opatrovníka, byl jí ponechán občanský průkaz, čehož 

ihned využil a šli s partnerkou do banky požádat o poskytnutí úvěru, což jim bylo schváleno. 

Nyní tuto situaci musí řešit stanovený opatrovník dané klientky. V souvislosti s tímto konkrét-

ním příkladem se následně všichni respondenti shodli na tom, že by odpovědnost za poskytnutí 

úvěrů osobám s omezenou svéprávností měly nést banky, respektive by měly stanovit opatření, 

která by zamezila uzavírání smluv o poskytnutí úvěru s těmito osobami. Jeden z respondentů 

nicméně zmínil, že tito klienti nespadají do dluhové pasti jen na základě uzavírání smluv o 

poskytnutí úvěru, ale uzavíráním smluv o poskytování služeb. Řada jeho klientů musí řešit 

dluhy u poskytovatelů telekomunikačních služeb apod. 

Respondenti v rámci řešení problémů týkajících se zadluženosti klientů řeší téměř vždy ve spo-

lupráci s jinými organizacemi, především pak dluhovými poradnami.  

Znalosti týkající se trestního práva a justice  

Sociální pracovníci dané specializace se setkávají s potřebou znalosti trestního práva a justice, 

a to v návaznosti na konkrétní případy. V rámci skupinových rozhovorů pracovníci uváděli pří-

klady z praxe v kontextu této znalosti především v situacích, kdy se klient dostává do opako-

vané recidivy a v tom návazné tresty. 
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Znalost restorativní justice 

Ačkoliv bylo v době realizace focus group respondenty 8krát uvedeno, že využili znalost res-

torativní justice, v rámci focus group si nevybavili, o jaké se přesně jednalo situace.  

Znalosti týkající se pracovněprávních záležitostí 

Sociální pracovníci – sociální kurátoři v rámci penitenciární a postpenitenciární péče využívají 

znalosti týkající se pracovněprávních záležitostí v případech, kdy s klienty řeší problémy se 

zaměstnavateli týkající se např. neproplácení či pozdního vyplácení mezd. V těchto případech 

zaměstnavatele kontaktují, aby je na problém upozornili a zjistili, co je příčinou. Následně usi-

lují o nápravu situace. 

Základy kariérního poradenství 

Sociální pracovníci – sociální kurátoři využívají znalostí základů kariérního poradenství přede-

vším v případech, kdy klientům pomáhají najít zaměstnání. Jedná se kromě samotného vyhle-

dávání vhodných nabídek práce také o realizaci doprovodů klientů na pohovory.  

Case management  

Case management bývá sociálními pracovníky – sociálními kurátory realizován v případech, 

kdy se na řešení problémů klienta podílí více odborníků. U případových konferencí se pak práce 

s klientem, v rámci case managementu, vyhodnocuje a na základě tohoto vyhodnocení jsou ná-

sledně vytvářeny metodiky apod. 

5.2.4. Nové kategorie a jiná zjištění  

Těhotenství jako strategie, jak se vyhnout výkonu trestu odnětí svobody 

Tato poměrně kontroverzní kategorie vychází z konkrétních příkladů, o kterých hovořili dva ze 

tří respondentů. Jeden ze zástupců sociálních kurátorů zmínil situaci klientky, která měla sedm 

nezletilých dětí, o které se však řádně nestarala. Pracovníci oddělení sociálně právní ochrany 

dětí tak podali podnět pro trestní řízení. Děti byly odebrány do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc a následně začalo probíhat trestní řízení s jejich matkou. Ta byla shledána 

vinnou a měla nastoupit do výkonu odnětí svobody, což odmítla z důvodu těhotenství, přičemž 

naznačila, že udělá vše pro to, aby ani v budoucnu do tohoto trestu nemusela nastoupit. Sociální 

kurátoři jsou v těchto případech poměrně bezradní. Podobnou frustraci pak sociální kurátoři 

zažívají např. při práci s drogově závislými matkami, které svou závislost nejsou ochotny řešit 

ani v průběhu těhotenství.  

Problematická práce s mladistvými 

Dva z respondentů se zmiňovali o narůstajícím počtu mladistvých, se kterými pracovali kurátoři 

pro mládež a kteří přecházejí do jejich agendy po dovršení věku 18 let. Jeden ze sociálních 

kurátorů uvedl, že řada klientů výchovného ústavu ihned po odchodu z tohoto zařízení páchá 

trestnou činnost a končí ve výkonu trestu odnětí svobody. I z tohoto důvodu jsou sociální kurá-

toři často zváni na případové konference v rámci řešení situace klientů kurátorů pro mládež, 

popř. zde funguje systém pravidelného informování o vývoji některých případů těchto klientů. 

Pokud jsou sociální kurátoři přizváni na případovou konferenci, pak se zde snaží klienty upo-

zornit na důsledky páchání trestné činnosti a motivovat je k řešení své situace, k dokončení 

vzdělání apod. S těmito klienty se podle respondentů obecně velmi špatně komunikuje, spolu-
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práce je obtížná, je zde patrná absence jakéhokoliv respektu či pokory vůči sociálnímu kuráto-

rovi, klienti jednají arogantně. V některých případech se sociální kurátoři těchto klientů obávají 

z důvodu jejich nevyzpytatelného chování.  

Třetí respondent uváděl, že nepracuje s mnoha mladistvými klienty, protože ti o spolupráci 

s nimi nemají zájem, a to i přesto, že pravidelně s kurátory pro mládež jezdí do výchovných 

ústavů, kde předávají klientům těchto zařízení kontaktní informace.  

Vzdělávání  

Respondenti uváděli, že mají potřebu vzdělávat se v souvislosti s problematikou finanční gra-

motnosti a v oblasti dluhového poradenství, jelikož kurzy na tato témata absolvovali poměrně 

dávno a nemají tak dostatečně aktuální informace ohledně veškerých změn, které v těchto ob-

lastech proběhly. Jeden z respondentů uvedl, že nemá možnost účastnit se školení nad rámec 

povinných 24 hodin vzdělávání stanovených ze zákona. Ostatní uváděli možnost účastnit se 

workshopů organizovaných neziskovými organizacemi, které byly určeny přímo pro sociální 

kurátory a byly vedeny mentory z praxe – soudci, psychology, soudními znalci apod.  

Ačkoliv respondenti uváděli, že by uvítali možnost účastnit se kurzů a seminářů na aktuální 

výše zmíněná témata, shodli se na tom, že vnímají za důležitější zlepšovat komunikaci a spolu-

práci mezi sociálními kurátory a dalšími profesemi, jako jsou soudci, soudní znalci, psycholo-

gové, adiktologové apod. 

Problematika bydlení osob propuštěných z výkonu trestu 

Jako jedním z nejdůležitějších témat v rámci focus group se jeví problematika bydlení klientů 

sociálních kurátorů, která je podle jejich slov velice aktuální. Jako zásadní problém vnímají 

respondenti nedostatečnou legislativní podporu či některá opatření obcí, která zásadně omezují 

možnosti v oblasti bydlení, zejména u osob nacházejících se v dluhové pasti či dlouhodobě ne-

zaměstnaných.17 Jedná se například o problém související s tím, že klienti v některých obcích 

nedostávají doplatek na bydlení v případě, že jsou ubytováni na ubytovnách. Zároveň však nej-

sou schopni si pronajmout byt u společností nabízejících nízkonákladové bydlení, jako je Re-

sidomo, protože je zde podmínka bezdlužnosti, kterou většina klientů sociálních kurátorů ne-

splňuje. V některých případech přitom nejsou zadluženi vlastní vinou a dluhy jsou zatíženi již 

od dětství kvůli nezodpovědnému chování vlastních rodičů. Jeden z respondentů uvedl, že 

městské byty jsou kromě podmínky bezdlužnosti vůči městu podmíněny také kaucí ve výši 5 

tisíc korun. Žadatelé o tyto byty navíc musí mít pravidelný příjem, resp. pracovní smlouvu 

(nejsou akceptovány dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti), v některých 

případech je zde také podmínka, aby byl žadatel v době podání žádosti již 12 měsíců zaměstnán. 

Tyto podmínky vnímají sociální kurátoři jako pro klienty značně demotivující. Dva z respon-

dentů nicméně uvedli, že ačkoliv jsou v obcích, kde působí, stanoveny podobné podmínky, při-

hlíží se především k výši a pravidelnosti příjmů jako takových, přičemž bývá zohledněna snaha 

své dluhy vůči městu řešit.  

Všichni respondenti se nicméně shodli, že mnohdy bývá pro klienty jediným východiskem po-

moc, kterou nabízejí neziskové organizace, jako je Armáda spásy. Zde však při práci s klienty 

sociální kurátoři narážejí na další problém, jelikož většina klientů si nepřeje být v zařízeních 

Armády spásy či domě na půli cesty ubytována a tréninkových bytů, které jsou pro klienty 

 
17 Měly by být stanoveny jednotné podmínky v souvislosti s poskytováním ubytování těmto cílovým skupinám. Ne, aby si 

každé město např. určovalo, zda poskytnout doplatek na bydlení osobám, které jsou ubytovány na ubytovnách apod. 
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přijatelné, není dostatečné množství. I v případech, kdy sociální kurátor klientovi místo v ně-

kterém ze zařízení Armády spásy či domě na půli cesty zajistí, aby měl po propuštění z trestu 

odnětí svobody kde přespat, klient nakonec do tohoto zařízení nedorazí a přespává u známých. 

Problém však nastává po několika dnech, kdy klient potřebuje zajistit dlouhodobější ubytování, 

které mu již známí nejsou ochotni poskytnout. Tyto problémy souvisejí jednak s tím, že jsou 

tato zařízení v některých případech umístěna ve vyloučené lokalitě, ale taky kvůli pravidlům, 

která jsou zde pro klienty stanovena. Osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody vnímají 

negativně režim, kterému by se zde musely přizpůsobit.  

V souvislosti s výše zmíněnými problémy v oblasti bydlení respondenti uvedli, že by města 

měla investovat finanční prostředky do realizace analýzy dopadu opatření souvisejících se sta-

novováním podmínek pro poskytování dávek v hmotné nouzi a možností ubytování v měst-

ských bytech.18 

Problematika motivace klientů po propuštění z výkonu trestu 

Všichni respondenti se shodli na tom, že je obtížné osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí 

svobody motivovat k tomu, aby s nimi spolupracovali. Sociální práce je postavena na dobro-

volnosti a je pouze na těchto osobách, zda se rozhodnou ji využívat, či nikoliv. V této souvis-

losti jeden ze sociálních kurátorů poznamenal, že u klientů v poslední době vnímá velkou neo-

chotu přistupovat k řešení své nepříznivé sociální situace aktivně a že očekávají, že jim po ná-

vratu z věznice bude bez jejich vlastního přičinění vše zajištěno. V rámci focus group bylo také 

zmíněno, že nejproblematičtější je namotivovat ke spolupráci mladistvé. Spolupráce se sociál-

ními kurátory je přitom stěžejní v rámci prevence recidivy.  

Jeden z respondentů uvedl, že alespoň v rámci řešení základních potřeb těchto osob po propuš-

tění z věznice obecně se jeví jako účinná činnost některých neziskových organizací, které na-

vštěvují věznice a informují osoby ve výkonu trestu odnětí svobody již zde o sociálních služ-

bách, které této cílové skupině poskytují, a motivují je k následné spolupráci na řešení jejich 

situace. Díky činnosti těchto organizací tak osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

vědí, na koho se obrátit v případě, že potřebují zajistit bydlení, najít zaměstnání apod. 

Časový limit pro „neaktivní klienty“ 

Jedním z témat, o kterých zástupci specializace hovořili v rámci focus group, byly opakující se 

problémy u klientů po výkonu trestu odnětí svobody, s čímž souvisí problematika časového 

limitu pro neaktivní klienty sociálních kurátorů. Dva z respondentů uváděli, že se jedná o limit 

tříměsíční, zatímco poslední respondent uvedl roční lhůtu. Další respondent uvedl, že je zcela 

na vedení daného odboru a oddělení, jakým způsobem mezi pracovníky rozděluje agendu a 

podobně. Na oddělení tohoto respondenta je postpenitenciární péče čistě v rukou sociálních 

kurátorek bez rozdílů a vymezování konkrétních potíží daného klienta. V případě, že klient 

nemá zájem se sociálním kurátorem spolupracovat, je teprve tehdy předán do péče jiného kom-

petentního sociálního pracovníka. Dva zástupci specializace také uvedli, že v případě, že klient 

po tuto dobu nekontaktuje sociálního kurátora, je vyřazen ze seznamu klientů po výkonu trestu 

odnětí svobody, kterým jsou v rámci sociální kurately poskytovány služby, a jeho spis je předán 

 
18 Resp. by mělo být plošně nařízeno, aby takovéto analýzy dopadů byly realizovány, protože města samotná to dělat nechtějí 

ze strachu, že by analýza vyšla pro ně negativně a opatření by musela zrušit.  
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sociálnímu pracovníkovi, v jehož kompetenci je práce s klienty v nepříznivých sociálních situ-

acích souvisejících s danou problematikou (bezdomovectví, drogová závislost apod.)19, nikoliv 

již v návaznosti na práci s klientem po výkonu trestu odnětí svobody. Třetí respondent pak zmí-

nil, že klientův spis nepředává jinému sociálnímu pracovníkovi, ale dál s klientem v případě 

potřeby pracuje, protože v rámci jeho pracoviště nejsou rozděleny mezi sociální pracovníky 

konkrétní cílové skupiny, se kterými pracují. Jeho role sociálního kurátora se tedy prolíná s ro-

lemi sociálních pracovníků pracujících s jinými cílovými skupinami, což vnímá jako přínosné 

z hlediska účinnosti sociální práce na klienta, protože může k práci s klientem přistupovat kom-

plexně a více flexibilně, zná již všechny potřebné informace o klientovi a jeho rodině či blíz-

kých, ví, jakým způsobem má s klientem pracovat a rovněž i pro klienta samotného je komuni-

kace s tímto pracovníkem jednodušší, protože s ním již má zkušenosti. Všichni respondenti se 

shodli na tom, že řada klientů se i po lhůtě pro „neaktivní klienty“ vrací s opakujícími se pro-

blémy, které se mnohdy prolínají s problematikou drogové závislosti, bezdomovectví apod.  

5.2.5. Shrnutí výsledků pilotního šetření v rámci focus group 

Sociální práce realizovaná sociálními kurátory je založena na dlouhodobé spolupráci s klienty, 

kterými jsou osoby ve výkonu trestu a osoby po propuštění výkonu trestu. 

Činnosti  

Sociální kurátoři se občas setkávají s negramotnými klienty. Tito klienti vyžadují více času 

než ostatní klienti, vše se jim musí vysvětlovat krok po kroku. 

V rámci dluhového poradenství poskytují sociální kurátoři pouze základní poradenství. 

Všichni se však shodli, že v této oblasti se významně zlepšila informovanost klientů již v rámci 

sociální práce s klienty ve věznici.  

S výše uvedenými činnostmi souvisí i zvyšování finanční gramotnosti. Ze strany sociálních 

kurátorů jde o dlouhodobou činnost, a ne vždy s kladným výsledkem. Sociální kurátoři uváděli, 

že s některými klienty pracují v této oblasti již několik let, ale klienti spíše stagnují, nejsou 

motivováni ke změně a z problémů viní sociální pracovníky. Dalším problémem je potřeba 

spolupracovat v této oblasti s dalšími dospělými členy domácnosti, kteří pomoc sociálních ku-

rátorů odmítají a bojkotují. 

Specifická komunikace s důrazem na schopnost zvládání agrese je sociálními kurátory vy-

užívána zejména při práci s mladistvými nebo při práci s osobami bez přístřeší. U těchto skupin 

se agresivita zvyšuje, a to jak verbální, tak fyzická. U mladistvých je problém, že chybí nava-

zující služby na výchovný ústav, a proto se velmi rychle dostávají do výkonu trestu odnětí svo-

body, protože páchají trestnou činnost. Sociální kurátoři při zvládání agrese spolupracují s po-

licií, etopedy a dalšími sociálními pracovníky. 

V rámci sociální rehabilitace oslovení sociální kurátoři provádějí nejčastěji nácvik každoden-

ních činností s klienty – nákupy, hospodaření s penězi, vedení domácnosti. 

Při vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb spolupracují sociální pracovníci, 

resp. sociální kurátoři s řadou organizací.  

 
19 Bezdomovectví a drogový abúzus jsou rovněž negativními sociálními jevy v agendě sociálních kurátorů, avšak je na vedení 

daného odboru a oddělení, jakým způsobem mezi pracovníky rozděluje agendu. U jednoho z respondentů na oddělení postpe-

nitenciární péči má čistě v rukou sociální kurátor bez rozdílů a vymezování konkrétních potíží daného klienta. V případě, že 

klient nemá zájem se sociálním kurátorem spolupracovat, je teprve tehdy předán do péče jiného kompetentního sociálního 

pracovníka.  
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Práce na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně je vykonávána i sociálními ku-

rátory. Vedou zejména dokumentaci o klientech, korespondují s věznicemi, Probační a medi-

ační službou a dalšími organizacemi. Metodickou činnost jako takovou nevykonávají, chybí 

jim však metodika, která byla uveřejněna na stránkách MPSV, ale posléze byla stažena k aktu-

alizaci a nová se již neobjevila. Ve své práci proto vycházejí ze zákona č. 108/2006 Sb., o so-

ciálních službách, což není ideální, protože se sociální kuratelou nezabývá. 

Případová a rodinná konference mají mezi sociálními kurátory rozdílné využití. Rodinné 

konference nevyužívají vůbec, případové jak kdo. Pod pojmem případová konference pak vní-

mají situaci, kdy se musí sejít několik sociálních pracovníků z různých oblastí sociální práce, 

kteří řeší konkrétní případ daného klienta. 

Sociální kurátoři poskytují v rámci své činnosti i psychosociální pomoc a podporu. Potřebná 

je zejména v situacích, kdy se klient vrátí z výkonu trestu odnětí svobody a rodina ho odmítne, 

případně si partner mezitím založí novou rodinu. Psychosociální pomoc a podporu poskytují i 

v případě domácího násilí a týraní druhých osob. Zde je však problematické nastavení hranic 

mezi klientem a kurátorem.  

Práce s rodinou a blízkými klienta je u sociálních kurátorů velmi intenzivní a často běžnější 

než práce s klientem samotným. Velmi potřeba je pracovat s rodinou zejména v období, kdy 

má být klient propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody. 

Pomoc při hledání zaměstnání, popř. základní kariérní poradenství poskytují sociální ku-

rátoři pravidelně. Velmi důležitá je podle jejich slov motivace klienta a jeho podpora při hledání 

zaměstnání po návratu z výkonu trestu odnětí svobody. 

Ačkoli sociální kurátoři v dotazníku dvakrát označili možnost podpora svépomocných sku-

pin, při focus group si nemohli vybavit konkrétní příklady a je možné, že šlo o mylně vyplněnou 

odpověď. 

Osvětovou činnost směřující k široké veřejnosti oslovení sociální kurátoři obvykle realizují 

formou přednášek na školách, případně organizováním různých akcí, zejména akcí zaměřených 

na integraci Romů. 

V kategorii jiné uváděli sociální kurátoři návštěvy klientů ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Kompetence 

Znalosti dávkového systému jsou sociálními kurátory uplatňovány v rámci veškeré jejich čin-

nosti. 

Podobně znalost platných předpisů je pro sociální kurátory klíčová a kromě oficiálních ško-

lení a kurzů je nutností i pravidelné sebevzdělávání. 

Sociální kurátoři poskytují odborné sociální poradenství vycházející ze zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, které je poskytováno osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, oso-

bám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodinám a blízkým. 

S rostoucím počtem klientů potýkajících se s dluhy narůstá mezi sociálními kurátory i potřeba 

znalostí z oblasti dluhového poradenství. V této oblasti spolupracují s řadou jiných organi-

zací, zejména pak s dluhovými poradnami. 
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Sociální kurátoři v rámci penitenciární a postpenitenciární péče využívají znalosti týkající se 

pracovněprávních záležitostí v případech, kdy s klienty řeší problémy se zaměstnavateli tý-

kající se například neproplácení či pozdního vyplácení mezd. 

Základy kariérního poradenství využívají sociální kurátoři v situacích, kdy pomáhají klien-

tům naleznout vhodné zaměstnání. 

Pokud se na péči o klienta podílí více odborníků, využívají case management. 

Nové kategorie a jiná zjištění  

V rámci analýzy dat z focus group byly identifikovány následující nové kategorie: 

Sociální kurátoři zmiňovali, že narůstá podíl problematiky matek a výkonu trestu odnětí svo-

body. Matky využívají těhotenství jako možnost vyhnutí se trestu odnětí svobody. K dětem se 

chovají nezodpovědně a nemají k nim žádný vztah. Obdobně se chovají matky, které jsou zá-

vislé na omamných látkách.  

Podíl práce s mladistvými mezi sociálními kurátory narůstá. Jde o náročnou činnost, protože 

mladiství jsou čím dál tím více agresivní a podle sociálních kurátorů i nevyzpytatelní. 

Následné vzdělávání sociální kurátoři vnímají jako velmi potřebné. Zajímavé jsou pro ně nejen 

kurzy zaměřené na právní předpisy, ale kurzy zaměřené na mezioborovou spolupráci. 

Velmi aktuální se sociálním kurátorům jeví i problematika bydlení osob propuštěných z vý-

konu trestu. Podle jejich slov by bylo vhodné sjednotit podmínky v rámci celé ČR, aby nedo-

cházelo k diskrepancím mezi jednotlivými obcemi. 

Další zmiňovanou oblastí bylo umění motivovat klienty ke spolupráci. Většina klientů soci-

álních kurátorů je nedobrovolná, nemají zájem cokoli řešit a očekávají, že za ně vše vyřeší 

sociální kurátoři. 

Specifickou oblast práce tvoří i neaktivní klienti, což jsou klienti, kteří se sociálnímu kuráto-

rovi po návratu z vězení neozvou nebo po nějaké době přestanou spolupracovat. Tito klienti se 

velmi často po čase vracejí s dalšími návaznými problémy – závislosti, bezdomovectví atd.  
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6. Závěry a doporučení pro danou specializaci  

Sociální kurátoři poskytují postpenitenciární péči a jejich práce navazuje na penitenciární péči, 

kterou poskytují sociální pracovníci věznic (viz odborný teoretický podklad v části 5.1). Soci-

ální pracovníci nebo sociální kurátoři v rámci zamýšlené specializace v oblasti penitenciární a 

postpenitenciární péče zastávají významnou roli v případech, kdy je potřeba spolupracovat 

s klientem ve výkonu trestu odnětí svobody nebo s klientem, který byl z tohoto výkonu trestu 

odnětí svobody propuštěn. Jejich práce spočívá v komunikaci s rodinou a příbuznými klienta, 

v poskytování odborného poradenství, v pomoci klientům nalézt vhodné služby s cílem zlepšit 

jejich sociální situaci. Dále lze mezi hlavní činnosti zařadit realizaci depistáží (včetně návštěv 

odsouzených ve věznicích), jelikož jsou nezbytnou součástí náplně práce sociálních kurátorů. 

Činnosti a cílová skupina sociálních kurátorů pro dospělé je specifikována: 

• zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.  

Jak vyplynulo z šetření, sociální pracovníci jsou na svých pracovištích zatěžováni administra-

tivními úkony, které omezují časovou dotaci na přímou práci s klienty. Postrádají rovněž me-

todiku vhodnou pro výkon jejich práce.  

Pro sociální práci v rámci specializace v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče je pod-

statná spolupráce na řešení problémů klienta s neziskovými organizacemi, jako jsou dluhové 

poradny, rodinné poradny, azylové domy, domy na půli cesty apod. Sociální kurátoři poskytují 

sociální poradenství a pro efektivitu je spolupráce s těmito organizacemi stěžejní pro úspěšné 

řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Důležitá je rovněž komunikace v rámci meziobo-

rové spolupráce se soudci, právníky a kolegy z Probační a mediační služby. Přínosná se jeví 

zejména společná setkání sociálních pracovníků z různých oblastí sociální práce, v rámci kte-

rých se může vyřešit řada nejasností, které se v praxi objevují a které mohou v důsledku ovliv-

ňovat efektivitu sociální práce s klientem. V oblasti mezioborové spolupráce schází ustanovení 

takovéto činnosti, ať už formou doporučení či právního ukotvení, které by na takovéto spolu-

práci zakládalo. Je tedy potřebné stanovit metodiky spolupráce ať už multidisciplinární, či in-

terdisciplinární, které by zakládaly povinnost vytvářet a vést takovéto týmy odborníků. Na vý-

znam mezioborové spolupráce poukazuje také např. studie Leškové (2013) či Kujevské a Dun-

drové (2012). Přičemž v odborných studiích je také zdůrazněna potřeba odborného vzdělávání 

sociálních pracovníků související s náročností penitenciární a postpenitenciární péče ve vztahu 

k různorodosti klientů.  

Změnou v této oblasti může být strategický dokument „Koncepce vězeňství do roku 2025“, kde 

je tato potřeba zdůrazněna v jednom ze strategických cílů „vytvořit komplexní systém propojení 

penitenciární péče, postpenitenciární péče a programů prevence kriminality, a to na mezire-

sortní a multidisciplinární bázi“ (MS, 2017, s. 7). 

V souvislosti s narůstajícím počtem klientů řešících problémy spojené s bydlením je vhodné na 

tuto situaci reagovat nejlépe podporou organizací zabývajících se touto problematikou a nabí-

zejících možnosti ubytování v tréninkových bytech a odpovídajícím navyšováním počtu měst-

ských bytů, spolu s úpravou omezení, která řadě žadatelů o poskytnutí městského bytu znemož-

ňuje toto bydlení získat. Podpořeno by mělo být také navýšení kapacity azylových domů, pří-

padně vznik nových azylových domů či domů na půli cesty, přičemž je podstatné, aby tyto 
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domy byly umístěny ve vhodné lokalitě, byly dostatečně personálně zajištěny a nabízely přija-

telné podmínky pro klienty. Nutné je také řešit problematiku bydlení osob závislých na návy-

kových látkách, které jsou v případě užití návykové látky z bydlení v azylových domech a po-

dobných zařízení vyloučeni. Nejen v národních akčních plánech, ale také v odborné literatuře 

je zdůrazňována potřeba návaznosti služeb v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče (viz 

Černíková 2008 nebo Pavelková a Dohnal-Zachová, 2019).  

Dále pak v oblasti bydlení byly zjištěny skutečnosti, které poukazují na nejednotnost obcí v ČR 

ohledně umožňování bydlení osobám s dluhovou zátěží, osobám z výkonu trestu odnětí svo-

body, osobám opouštějící výchovná zařízení apod. S tím také souvisí rozhodování úřadu práce 

o poskytování dávky pomoci v hmotné nouzi – „doplatku na bydlení“, a to podle zákona č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Podle zkušeností pracovníků není vhodné, aby vyhod-

nocování dávek pomoci v hmotné nouzi bylo na správním uvážení, resp. na uvážení pracovníka 

daného kontaktního pracoviště úřadu práce nebo jeho vedení. Není poté sjednocený postup a 

rozhodující skutečnosti o přiznání nebo nepřiznání dávky. Hovoříme zde především o „do-

platku na bydlení“ a také o „mimořádné okamžité pomoci“. Bylo by vhodné k tomuto vyhotovit 

jednotné pokyny, kterými by se měli kompetentní pracovníci úřadu práce řídit v oblasti bydlení 

klientů v nepříznivé životní situaci.  

Realizovaným šetřením bylo zjištěno, že neexistuje dostačující počet navazujících služeb pro 

osoby, kterým je ukončena ústavní výchova z důvodu jejich dosažené plnoletosti. Neexistence 

dostatečného počtu navazujících služeb tak zabraňuje preventivnímu působení proti páchání 

trestné činnosti těmito osobami. U osob opouštějící výchovné ústavy velmi často dochází 

k páchání trestné činnosti, recidivě či relapsu. K obdobným závěrům dochází také výše zmiňo-

vaná „Koncepce vězeňství do roku 2025“, která vyzdvihuje potřebu provázanosti trestní a soci-

ální politiky, resp. mezirezortní přístup (MS, 2017). Z hlediska sociální práce a v návaznosti na 

tento dokument by bylo vhodné tuto potřebu detailněji prozkoumat a identifikovat možnosti 

pro zlepšení v této oblasti.  

Na základě realizovaného šetření bylo zjištěno, jaké činnosti a kompetence sociální kurátoři 

realizují nejčastěji. V rámci focus group pak respondenti měli možnost upřesnit, jaké kategorie 

v dotazníku postrádali, přičemž se jednalo o matky vyhýbající se výkonu trestu odnětí svobody, 

práci s mladistvými, vzdělávání, problematiku bydlení osob propuštěných z výkonu trestu od-

nětí svobody, umění motivace nedobrovolných klientů a péči o neaktivní klienty.  

V souvislosti s řešením kompetencí sociálních kurátorů bylo zjištěno, že sociální kurátoři po-

strádají metodické pokyny ze strany MPSV, kdy by mnohdy uvítali alespoň aktualizovanou a 

přístupnou „Příručku pro sociální kurátory pro dospělé“. 

Co se týká kompetencí, sociální kurátoři označili všechny kompetence, které byly uvedeny 

v dotazníku, za podstatné, ačkoliv v rámci poradenství využívají tyto kompetence spíše na zá-

kladní úrovni a klienti jsou odkazováni na odborníky a organizace, které se danou problemati-

kou zabývají podrobněji. 

Na základě realizace výzkumu vyplynuly potíže s nedostatkem kompetencí sociálních kurátorů 

v některých oblastech, jako je například zdravotnictví. Na základě zjištěných skutečností dopo-

ručujeme tuto oblast prozkoumat a případně kompetence sociálních kurátorů podpořit vhodnou 

právní úpravou. 

Cíl výzkumu související s tímto komparativním dokumentem byl splněn, na základě výsledků 

pilotního šetření a podkladů z literatury můžeme konstatovat, že tato specializace je pro praxi 

přínosná, protože sociální práce s klienty v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče je 
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v mnoha směrech specifická a vyžaduje hlubší porozumění dané problematice. Specifičnost 

oboru se ukázala především na skutečnosti, že sociální kurátoři pro dospělé mají neomezený 

rozsah cílové skupiny a s tím spojené znalosti v nesčetně oblastech sloužících k poskytování 

základního a odborného poradenství daným klientům. Pracují také se specifickou skupinou kli-

entů, kteří však mají své individuální potřeby, specifická práce je také v oblasti složení mezio-

borové spolupráce, která je do značné míry odlišná z pohledu od ostatních zamýšlených speci-

alizací (např. spolupráce s Probační a mediační službou, sociálními pracovníky působící ve vě-

zení a vazbě, se soudci, s odborným personálem věznic apod.). Tyto závěry jsou obdobné jako 

např. v studii Hanzelové (2018), přičemž např. studie Fischera a Škody (2014) poukazují na 

celkovou náročnost penitenciárního procesu ve spolupráci ostatních pomáhajících profesí.  

S ohledem na předloženou literaturu lze značná specifika vysledovat také u sociálních pracov-

níků působících přímo ve věznicích a vazbách, resp. u těch, kteří se zaměřují především na 

penitenciární péči. Potřebnost této specializace je definovaná také na základě zákona 

č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, kdy je sociální pracovník ustanoven jako člen 

odborné komise, která se podílí na individuálním plánu osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Spolupráce na poradních komisích je poté ukotvena v § 8 odst. 1 vyhlášky č. 345/1999 Sb., 

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a spolupráce odborných zaměstnanců, při-

čemž je zde ustanoveno: „odbornými zaměstnanci“ se rozumí odborná komise ve složení ve-

doucí oddělení výkonu trestu (výkonu vazby a trestu), psycholog, speciální pedagog, sociální 

pracovník, vychovatel, případně další příslušníci či zaměstnanci Vězeňské služby České repub-

liky určení ředitelem věznice k výkonu činností v tomto poradním orgánu“. 

Specifika této práce vymezuje také Vězeňská služba ČR, která uvádí: „Specifické prostředí 

věznic a práce s odsouzenými klade na sociální pracovníky zvýšené požadavky i v oblasti soci-

álně psychologických dovedností, krizové intervence a také mediace. Sociální pracovník se ne-

obejde především bez znalosti právních předpisů, protože alfou a omegou práce je odborné 

sociálně právní poradenství, z něhož odsouzení vycházejí při uplatňování oprávněných zájmů. 

Sociální pracovníci musí adekvátně reagovat na neustále se měnící podmínky ve společnosti a 

na legislativní změny, což se neobejde bez permanentního sebevzdělávání. Pomáhají odsouze-

ným řešit pohledávky, zlepšit vztahy s rodinou, pomáhají v navazování kontaktů s organizacemi 

postpenitenciární péče, v navazování spolupráce se sociálními kurátory, s úřady práce, s pro-

tidrogovými službami atd. Jsou to především sociální pracovníci, na něž se odsouzení převážně 

obracejí. Problematika práce s nimi je značně široká a má také své limity. Limity co do počtu 

sociálních pracovníků a limity co do odbornosti, protože je třeba se zorientovat ve velkém 

množství předpisů a v práci, která je specifická pro různé skupiny odsouzených, ať již jde o 

mentálně retardované, drogově závislé, duševně nemocné, ženy, osamělé, staré a nemocné, 

oběti násilí, pachatele násilí, mladistvé, bezdomovce, cizince, sexuální devianty. Sociální pra-

covník se musí umět orientovat v celé škále onemocnění, duálních diagnóz, somatoformních 

poruch a musí umět mezi nimi rozlišovat, aby mohl odsouzeným nabídnout vhodnou službu a 

pomoc“ (VS ČR, 2018).  

Doporučení: 

• Zavést metodické pokyny pro výkon sociální práce sociálními kurátory. 

• Výkon sociální práce v zamýšlené specializaci by měl být orientován méně na adminis-

trativní činnosti a více na přímou práci s klienty. 

• Vzhledem k udávaným nedostatečným kompetencím v oblasti zdravotnictví požadovat 

zdravotnické minimum. 

• Posílit navazující služby v této zamýšlené specializaci. 
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• Sjednotit podmínky bydlení osob s dluhovou zátěží. 

• Celoživotní vzdělávání by mělo být orientováno na kvalitu a ne kvantitu, nabídka kurzů 

by měla odpovídat poptávce. 

• Osvěta o sociální práci v dané specializaci. 

• Podpořit interdisciplinární a multidisciplinární spolupráci. 
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