
 

 

Příloha č. 1 Program zacházení specializované oddělení 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 Program zacházení výstupní oddělení 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3 Program zacházení běžné oddělení 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 Okruh otázek polostruktorovaného rozhovoru 

 

Resocializace z pohledu odborníků penitenciární a 

postpenitenciární péče 

Propojení resocializačních programů penitenciární  a postpenitenciární péče 

Demografické otázky: 

 Na jaké pozici momentálně pracujete? 

 Jak probíhal Váš kariérní postup (vzdělání, zaměstnání, praxe)? 

 Jak dlouho se věnujete post/penitenciární oblasti? 

 Proč zrovna tato oblast? 

 

Hlavní otázky: 

 Jaké jsou resocializační programy v postpenitenciární a penitenciární oblasti? 

 Jaký je Váš názor na resocializační programy v postpenitenciární a penitenciární péči? 

 Existuji mezi nimi propojení, pokud ano jaké? 

 S výhledem do budoucnosti, jak by mělo toto propojení vypadat, aby byla 

resocializace pachatelů co nejefektivnější? 

Sekundární otázky: 

Jak hodnotíte resocializační programy zprostředkovávané skrze Probační a mediační službu? 

Vidíte nějaký nedostatek poskytování služeb Probační a mediační služby v rámci 

resocializačních programů? 

Jaké resocializační programy vidíte jako nejefektivnější pro plynulé a úspěšné začlenění 

odsouzeného zpět do společnosti? 

Vidíte jako plus propojení penitenciární a postpenitenciární složky v rámci resocializačních 

programů? Pokud ano/ne rozveďte proč? 

Myslíte si, že by měly mít resocializační programy jasně danou strukturu zakotvenou 

v zákoně? Pokud ano/ne, proč? 



 

 

Co si myslíte o povinných resocializačních programech v rámci postpenitenciární péče. Mělo 

by to podle Vás vliv na úspěšnou resocializaci, když by postpéče byla aplikována plošně pro 

všechny propuštěné? 

Co si myslíte o diferenciaci resocializačních programů dle různorodosti trestného činu? Jaké 

v tom vidíte výhody a nevýhody? 

Vidíte nějaký nedostatek v resocializačních programech jak v rámci postpenitenciární oblasti, 

tak v rámci pentienciární oblasti? 

Jaké konkrétní aktivity by měly být zahrnuty do programů zacházení, aby docházelo 

k efektivní resocializaci u osob ve VTOS? 

Jaký máte názor na probační domy? 

Jaký máte názor na otevřené věznice v rámci resocializace? 

Jaký je rozdíl mezi zacházením a působením na  prvovězněné a recidivisty? 

Kdy dochází k procesu resocializace dle Vás? Je proces resocializace pevně ohraničen? 

Co je podle Vás úspěšná resocializace? A dle čeho ji měřit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 Ukázka praktického postup otevřeného kódování 

 


