
Motto:

Kdykoliv zlepšíte podmínky vězněným osobám,

měli byste něco udělat i pro personál.
PhDr. Soňa Haluzová

1. Konference APBS

28.11.2019, Praha  
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Základní informace o VS ČR: 

Počet obyvatel ČR: 10,5 milionů

Věznice: 35

Počet zaměstnanců: 11 331 (7 081 + 4 250)

Vězněné osoby celkem: 21 220

Z toho:

- obvinění: 1756

- odsouzení: 19 369

- mladiství: 82 (VV – 42, VT – 59)

- chovanci: 95

Naplněnost kapacit: VV (83 %), VT (104 %), ÚpVZD (100 %)                                          

(stav k 8.11.2019)
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 častější kontakt s mizérií života

 vyhrožování a nebezpečné situace – obavy o bezpečnost 

vlastní i rodiny

 uzavřené donucovací prostředí

 extrémní situace – nález mrtvého těla, sebepoškozování… 

 přítomnost u subjektivně nepříjemných/intimních situací 

vězňů

 autoritativní styl řízení 

 pocit marnosti, že situaci nemůžeme ovlivnit

 riziko zdravotní újmy – TBC, HIV, žloutenka, příušnice…

 nižší společenská prestiž profese

 směnný režim

 náročné sociální kontakty (vězni, kolegové, nadřízení) … 





 John Wayne (1907 – 1979) je znám 
spíše milovníkům starých 
amerických filmů jako herec, 
režisér a hlavně neohrožený hrdina 

 syndromem Johna Wayna je 
nazývána představa o 
nezranitelnosti a extrémní fyzické a 
emoční odolnosti jedince

 syndromem často trpí příslušníci 
ozbrojených a bezpečnostních 
složek, kdy za fasádou drsného 
chlapáctví příslušníci zastírají 
skutečnost

 představa, že správný „chlap“ 
nesmí projevit slabost ani v 
situacích, které jinak každým 
otřesou, vede do slepé uličky…



preventivní psychologická opatření

předkrizová psychologická příprava

psychologická první pomoc

psychologická podpora řízení zásahu

psychologická opatření po 
mimořádné události

krizová intervence

dlouhodobá psychologická péče



 kvalitní výběr uchazečů je základ

 uchazečům je třeba zdůrazňovat 

nejen pozitiva zaměstnání, ale 

také přítomná negativa

 základem je psychologa věznice 

znát 

 informovat zaměstnance o 

možnostech bezplatné 

psychologické péče

 nejen informacemi (zákony, 

předpisy) zahlcovat nového 

zaměstnance

 seznamovat nové pracovníky také 

s tématy jako např. komunikace, 

manipulace, prevence vyhoření, 

zacházení s problémovými 

jedinci, psychické obranné 

mechanismy atd.  

 Kritéria pro výkon služby 
v bezpečnostním sboru:

 intelekt v pásmu průměru 
nebo vyšším

 emoční stabilita

 psychosociální vyzrálost

 odolnost vůči psychické 
zátěži

 žádoucí motivace, postoj a 
hodnoty

 zdatnost v oblasti volních 
procesů

 zdatnost v oblasti 
poznávacích procesů

 schopnost autoregulace

 absence nežádoucí agresivity



základem je 

kvalitní odborná 

příprava a 

vzdělávání

důležitý je dobře 

komunikující tým



 psycholog ve věznici není jen 
pro vězně

 obsah psychologického 
poradenství je důvěrný

 psychologická péče je 
bezplatná

 psycholog VS ČR doporučí 
případně vhodného odborníka 
z regionu  (rodinné 
poradenství, pedagogicko-
psychologická poradna, 
poradna AT aj.)

 anonymní  telefonní linka 
pomoci pro zaměstnance 
bezpečnostních sborů 







 příslušník/zaměstnanec po extrémní mimořádné 
události by neměl pokračovat v dané směně ve 
výkonu služby – člověk funguje jen na zmobilizované 
rezervy, není zaručen výkon služby s plnou výkonností 
a odpovědností

 podpora ze strany nadřízených – poskytnout bezpečný 
prostor s možností „citového“ odpočinku

 poskytnout včasnou odbornou pomoc, i když 
příslušník/zaměstnanec popírá účinek traumatizující 
události

 kolegiální přístup na pracovišti – „černý“ humor není 
na místě 

 partner – důležitý spojenec v krizi

 úmrtí kolegy na pracovišti - ŠOK







 e-learning toho moc 
neřeší

 pozor na syndrom 
vyhoření (burnout)

 bojujte se stresem

 nezůstávejte v tom 
sami

 i vaše duše potřebuje 
„kvalitní servis“

 nezapomínejte na 
příjemné aktivity a 
pozitivní vnímání světa

 Nemáte někdy pocit, že 
Vám práce přešla „do 
krve“? Pozor na stavy 
nadměrné bdělosti = 
hypervigilance.

 Jedná se o svérázný 
způsob, jakým příslušníci 
interpretují okolní svět. 
Pro každodenní život to 
však znamená, že místo 
odpočinku pracujete 24 
hodin denně… 



Za kolektiv Psychologického pracoviště 

Vězeňské služby ČR:

PhDr. Václav Jiřička, Ph.D. 

PhDr. Soňa Haluzová


