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Úvod 
 
Bývalí vězni potřebují podporu v nejvýznamnějších oblastech života po propuštění, protože 

se od nich očekává, že svůj život přizpůsobí neustále se měnícímu životnímu stylu. Tato 

zpráva se věnuje určitým oblastem života jakožto těm nejdůležitějším a nejnutnějším, 

v nichž je zapotřebí podpora, aby se bývalí vězni mohli opět začlenit do společenského 

prostředí. Zásadní oblastí je vzdělání, které má pro návrat po trestu odnětí svobody 

obrovskou roli. Nejvýznamnějším bodem, co se týče vzdělání, je, aby vzdělávací proces 

vězňů a bývalých vězňů odrážel zásadní společenskou investici pro nápravný systém i pro 

společnost.  

V rešeršní části bylo zjištěno, že pro hladké opětovné začlenění bývalých vězňů do 

společnosti je nutné, aby jim byla poskytnuta příležitost rozvíjet své dovednosti a osobní 

vztahy tak, aby se snížilo riziko dalších přestupků po jejich propuštění. „Systém ve věznicích 

musí zahrnovat takové zacházení s vězni, aby hlavním cílem byla jejich náprava a začlenění 

do společnosti.“ 

Výzkum, který jsme provedli, prokázal nízkou úroveň vzdělání a nedostatečnou kvalifikaci ve 

věznicích. Přístup podporující lidská práva zdůrazňuje potřebu vzdělávání ve věznicích, aby 

byly poskytnuty příležitosti, jak vězňům pomoci, a aby získali podporu v osobním rozvoji. 

Zásadním problémem ve většině zemí je nalezení vhodné práce pro neustále se rozšiřující 

typy vězňů. Většina tradičně běžných prací pro vězně bohužel v měnícím se pracovním 

prostředí ztrácí na významu. Nyní více než kdy dříve je nesmírně důležité naučit se tomu, co 

se dnes považuje za základní dovednosti a schopnosti. 

Většina partnerů v projektu RECHANCE se shodla na tom, že osoby zahrnuté do projektu 

mají nízké vzdělání, často jim chybí dovednosti, aby mohli využívat příležitostí na trhu práce, 

mají nízkou sebedůvěru a nedostatečné znalosti k tomu, aby si našli práci. Navíc jsou 

z důvodu stigmatizace a stresu izolovaní a nejsou začleněni do společnosti. Ve výzkumu i 



 

 

  
 

rešeršní části v rámci projektu RECHANCE bylo zjištěno, že by tato populace měla během 

výkonu trestu odnětí svobody získávat zásadní dovednosti, jako jsou pracovní dovednosti a 

propojení se členy širší společnosti, například s těmi, kteří nabízí služby v oblasti duševního 

zdraví a pomoc při problémech se závislostmi, v oblasti zdravotnictví, podporu při budování 

sebedůvěry atd.  

Pokud budeme konkrétnější, většina účastníků v rámci kvantitativního výzkumu 

provedeného pro účely projektu RECHANCE odpověděla, že by měli získat lepší vzdělání 

v oblasti používání digitálních médií a dovedností IKT. Obecně platí, že vzdělání je 

nezbytností, která vytváří přidanou hodnotu jak pro bývalé vězně, tak v podstatě i pro nás 

pro všechny. Vězni se prostřednictvím vzdělání optimálně rozvíjí, udržují aktivní mysl, oživují 

ducha a především získávají dovednosti a kvalifikaci pro návrat do pracovního života. 

Co se týče bližších podrobností výzkumu provedeného v zemích zapojených do projektu 

RECHANCE, vycházely terénní práce ze dvou strukturovaných online průzkumů, jejichž cílem 

bylo: „Potřeba analytického výzkumu (i) bývalých vězňů a (ii) aktérů zapojených v oblasti 

sociální a vzdělávací.“  

Bývalým vězňům byl zaslán e-mail, v němž byli vyzváni, aby přispěli do terénních prací 

prostřednictvím dotazníku. Dále byl proveden polostrukturovaný pohovor, který měl 

posoudit vzdělávací potřeby bývalých vězňů pomocí neziskových organizací a státních 

věznic. Níže jsou uvedeny otázky, které jim byly položeny: 

• Jaká je nejčastější úroveň vzdělání u jednotlivců? 

• Jaká školení se běžně poskytují a kdo je poskytuje? 

• Byly na Kypru v minulosti realizovány nějaké programy zaměřené na opětovné 

začlenění do společnosti a návrat do profesního života? 

• S jakými problémy se jednotlivci běžně potýkají při návratu do profesního života? 

 

Průzkum na Kypru  
Výsledky průzkumu provedeného u bývalých vězňů na Kypru poukázaly na nepříliš vysokou 

úroveň jejich vzdělání navzdory tomu, že státní systém věznic poskytuje vězňům příležitosti 

k absolvování vyššího vzdělání. Většina poskytovaného školení je zaměřena k získání 

praktických dovedností. Některým účastníkům se podařilo dokončit bakalářské studium 

v oblastech, jako je právo, psychologie, podnikatelská správa. Až do dnešního dne nebyl 

k dispozici žádný program na podporu opětovného začlenění do společnosti a bývalí vězni 

většinou skončili u manuálních prací nebo v zemědělském sektoru. Důvodem je z části to, že 

si firmy nepřejí, aby u nich pracovali bývalí vězni, a z části nízká sebedůvěra bývalých vězňů. 



 

 

  
 

Mezi nejčastější problémy, s nimiž se bývalí vězni setkávají, patří stigmatizace. Většina 

respondentů upřednostňuje smíšené vzdělávací programy, zatímco e-learning je nejméně 

vyhledávaný. Většina z nich absolvovala smíšené vzdělávací programy a online školení. Ani 

jeden z nich neuvedl, že by nezískal žádné školení. Pro většinu respondentů jsou z různých 

dovedností IKT nejdůležitější dovednosti týkající se sociálních sítí, nejméně důležité jsou 

podle nich pak orientace na internetu, komunikace prostřednictvím elektronických nástrojů, 

Skype, messengeru a oblast zdravotnictví. Za nejdůležitější oblasti školení si zvolili zvládání 

stresu, time management a řešení konfliktů. Překážkou k získání dovedností je podle nich 

nedostatek znalostí a dovedností a nedostatek informací. Nikdo neuvedl, že by překážkou 

byl nedostatek času. 

Průzkum v Itálii 
 
Výsledky poukázaly na to, že bývalí vězni a subjekty, které s nimi pracují, potřebují zlepšit 

některé dovednosti a absolvovat určité školicí programy, zejména v prezenčním formátu 

studia.  

Jedním z důvodů, proč je většina z nich nezaměstnaných či nemají pravidelnou práci, je nízká 

úroveň vzdělání většiny respondentů, chybějící motivace, finanční problémy, a zejména 

v situaci socioekonomické krize způsobené pandemií Covid-19 čelí překážkám při vstupu na 

trh práce, který se neustále digitalizuje a je čím dál více konkurenční. V analýze bylo zjištěno, 

že bývalí vězni mají skutečný zájem učit se technickým dovednostem, například v oblasti 

služeb elektronického zdravotnictví, práce na internetu, používání aplikací MS Office, ale 

také budovat osobnostní dovednosti, co se týče zvládání stresu; naopak je příliš nezajímají 

informace o elektronickém bankovnictví a editaci fotografií/videí. V oblasti zdravotnictví by 

se rádi dozvěděli více informací o očkování a s ním spojených otázkách. Mezi kompetence, 

které je podle nich potřeba rozvíjet nebo zlepšovat, patří: komunikační dovednosti, 

meziosobní vztahy, řešení konfliktů, přizpůsobivost, time management a plánování, práce v 

týmu, osobní efektivita. 

 

Průzkum v Bulharsku  
 

Podle výsledků je většina z bývalých i aktuálních vězňů z etnických menšin, jsou zcela či 

částečně negramotní a nejen, že neumí bulharsky psát, ale neumí tímto jazykem ani moc 

dobře hovořit. Naprostá většina z nich dosud nepotřebovala napsat e-mail, většina z nich 

nemá k dispozici potřebné vybavení a internet. Většina bývalých vězňů má velmi nízké 

vzdělání. Z praxe vyplývá, že většina z nich nepotřebuje ani tak školní docházku, jako získat 

základní gramotnost a praktické dovednosti ve školicích a učňovských zařízeních. 

Upřednostňují pouze osobní školení s jednotlivci. Mezi hlavními překážkami, které jim brání 



 

 

  
 

účastnit se vzdělávacích kurzů, uvedli finanční problémy, nedostatek příležitostí a zdravotní 

problémy. Vzdělání potřebují především v oblasti IKT, ale nejprve je nutné absolvovat 

základní kurz jazykové vybavenosti. Dále potřebují vzdělání v oblasti měkkých dovedností, co 

se týče zlepšení komunikace, dále time management, zvládání agrese, dovednosti týkající se 

řešení problémů, kariérní poradenství pro zjištění zájmů a navedení do příslušného 

hospodářského odvětví. Většina účastníků potřebuje patřičné vzdělání a mají k němu kladný 

vztah, a to buď formou učení od osob ze stejné skupiny nebo formou prezenční skupinové 

výuky. Všichni účastníci se shodli na tom, že jim školení v oblasti osobního rozvoje zajistí 

místo ve společnosti. Konkrétně uvedli, že by potřebovali kurzy týkající se zvládání stresu a 

řešení konfliktů, školení k používání MS Office, komunikační dovednosti a dovednosti 

hospodaření s časem. Co se týče oblasti zdravotnictví, účastníci projevili zájem především o 

zdravé stravování a skoncování s kouřením. Z dovedností a kompetencí, které již mají a které 

potřebují rozvíjet, uvedli v průzkumu dovednosti v oblasti meziosobních vztahů, řešení 

konfliktů, dovednost naučit se řešit stížnosti a určit oblasti shody a souladu. Uvedli, že by 

potřebovali školení v oblasti hledání alternativních řešení konfliktů, způsobů zvládání 

konfliktů a zvládání složitějších komunikací s jinými lidmi. Účastníci dále uvedli, že by 

potřebovali rozvíjet dovednost hospodaření s časem a dovednosti spolupráce.  

Průzkum v Irsku 
 
Z celkových výsledků průzkumu vyplynulo, že většina účastníků má primární nebo první 

stupeň základního vzdělání, že jsou nezaměstnaní a většina z nich absolvovala v uplynulých 2 

letech prezenční školení. Zásadními dovednostmi, u nichž potřebují školení, je podle nich 

řešení konfliktů a komunikace. Trest odnětí svobody má také negativní dopad na jejich 

možnosti přístupu ke vzdělání a získání pracovního místa, protože irská společnost bývalé 

vězně stále stigmatizuje. Bylo zjištěno, že většina klientů používá chytré telefony. Často však 

mají velmi nízkou úroveň dovedností IKT, často nemají zřízenou e-mailovou adresu či nemají 

přístup k počítači s internetem, toto je tedy nutné vzít v úvahu v rámci navrhování osnov 

projektu RECHANCE. Panoval pocit, že samořízené elektronické vzdělávání nebude mít u 

této cílové skupiny pozitivní výsledky. 

 

Průzkum v České republice  

Průzkum v České republice poukázal na to, že možnosti přeškolení a výukových programů ve 

věznicích jsou extrémně omezené. Téměř polovina vězňů má dokončený pouze nižší stupeň 

středoškolského vzdělání nebo druhý stupeň základního vzdělání a nemají tedy žádnou 

pracovní kvalifikaci, což může omezovat možnosti získání práce po propuštění z vězení. 

Vzdělání je omezené, protože vzdělání a školení je ekonomicky nevýhodné, nelze totiž 

kombinovat studium se zaměstnáním.  



 

 

  
 

 

Průzkum v Řecku 

Průzkum poukázal na to, že bývalí vězni absolvovali školení v oblasti zlepšování svých 

dovedností, což jim pomůže získat profesní kvalifikaci a poskytnout tak lepší finanční 

ohodnocení a kariérní možnosti. I přesto čelí naprostá většina těchto osob nepřekonatelným 

překážkám a obtížím získat novou práci. Podle většiny účastníků je největším problémem 

zlepšení komunikačních dovedností, vztahů a dále opětovné začlenění do běžného 

každodenního života.  

 

Závěr  

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem a po zhodnocení navrhuje 

konsorcium projektu RECHANCE posílit vzdělání a školení u cílových skupin v těchto 

oblastech: 

Pracovní dovednosti, jako je - Time management - Řešení konfliktů- Týmová práce- 

Dovednosti IKT 

Osobnostní dovednosti, jako je - Zvládání stresu - Zdravotnictví (Očkování, používání 

návykových látek, zdraví všeobecně) 

Většina dotázaných v rámci projektu uvedla, že čelí společenské stigmatizaci a že je potřeba 

udělat spoustu věcí pro to, aby se mohli opět začlenit do společnosti. 

Dále bylo od respondentů zjištěno, že potřebují další vzdělání v oblastech: Komunikační 

dovednosti – Dovednosti zvýšení sebedůvěry –Dovednosti IKT –služby elektronického 

zdravotnictví. 

Pro plnou verzi zprávy navštivte: https://rechanceproject.eu/results/  

  

https://rechanceproject.eu/results/


 

 

  
 

 

 


