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STEM – Středisko empirických výzkumů 
 

 

EXKURZE VE VĚZNICI 
 

2014/2015 
 

 

Následující stručný dotazník vyplňují účastníci exkurze ve věznici.  

Výzkum je anonymní, PRAK i STEM Vám zaručují, že dotazníky se nemohou 

dostat do rukou nikomu nepovolanému. Chceme vědět, co si lidé skutečně myslí, 

jaké jsou jejich opravdové názory.  

U otázek, kde jsou předepsané varianty odpovědí, zakroužkujte vpravo 

v rámečku to číslo odpovědi, která nejvíce vystihuje Váš názor či vaši situaci. 

U otevřených otázek se zamyslete a vypište odpovědi vlastními slovy na 

vytečkovaný řádek. 

Děkujeme za Vaši ochotu a za Vaše pravdivé odpovědi. 

 

1. Nejdříve pár údajů pro statistické zpracování (N=512): 
 

Pohlaví: 

 Muž 42,7 

 Žena 57,3 

Typ školy: 

 ZŠ 72,0 

 SŠ+VOŠ 28,0 

 

Věk: 

 14 let 18,5 

 15 let 55,9 

 16 let  8,7 

 17 let  6,8 

 18 let+ 10,0 

 

2. Byl(a) jsi na exkurzi ve věznici? 

 Ano 60,3 

 Ne 39,7 
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   Na otázky 3-8 odpovídali jen ti, kteří na exkurzi ve věznici byli (N=298) 
 

3. Zapůsobila na tebe návštěva ve věznici hlubokým dojmem?  

 Určitě ano 51,3 

 Spíše ano 38,9 

 Spíše ne  8,4 

 Určitě ne  1,3 

 

4. Byl pro tebe výklad ve věznici zajímavý?  

 Určitě ano 56,6 

 Spíše ano 39,4 

 Spíše ne  3,4 

 Určitě ne  0,7 

 

 

5. Viděl(a) jsi toho ve věznici dost, aby sis uměl(a) udělat představu, jak život  

ve věznici vypadá?  

Určitě ano 27,5 

Spíše ano 54,4 

Spíše ne 17,1 

Určitě ne  1,0 

 
 

6. Co bylo pro tebe na návštěvě ve věznici nejdůležitější?  

Viz příloha č. 1 

 

 

7. Která z následujících charakteristik vystihuje návštěvu ve věznici nejlépe?  

 Nemusel(a) jsem do školy  7,1 

 Byla to nuda  0,8 

 Poučné, nové informace 43,6 

 Odstrašující, pocit tísně 27,4 

 Zamyšlení sám nad sebou 21,1 

 

 

8. Srovnáš-li svůj dojem z věznice s tím, co sis o věznicích myslel před návštěvou, 

řekl(a) bys, že skutečnost je:  

 Mnohem horší 17,3 

 Trochu horší 27,5 

 Zhruba stejná 33,2 

 Trochu lepší 19,0 

 Mnohem lepší  3,1 
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Na následující otázky odpovídali opět všichni respondenti (N=512) 

 

9. Myslíš si, že výkon trestu ve vězení vede většinu odsouzených k nápravě?  

 Určitě ano  3,8 

Spíše ano 41,9 

Spíše ne 50,4 

Určitě ne  4,0 

 

10. Má podle tebe smysl se starat o propuštěné vězně?  

 Určitě ano 34,3 

Spíše ano 47,8 

Spíše ne 15,9 

Určitě ne  2,0 

 

11. Zaujala tě beseda ve škole?  

 Určitě ano 78,4 

 Spíše ano 18,0 

 Spíše ne  2,8 

 Určitě ne  0,8 

 
12. Jaký poznatek z besedy byl pro tebe nejdůležitější?  

Viz příloha č. 2 

 

13. Doporučil(a) bys návštěvu ve věznici a besedu ve škole o této problematice 

ostatním žákům a studentům tvého věku na jiných školách?  

 Určitě ano 77,9 

 Spíše ano 19,7 

 Spíše ne  1,6 

 Určitě ne  0,8 

 

14. Může podle tvého soudu návštěva ve věznici a beseda s vězni odradit mladého 

člověka od páchání trestné činnosti?  

 Určitě ano 28,6 

 Spíše ano 53,2 

 Spíše ne 16,2 

 Určitě ne  2,0 
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15. Přemýšlel(a) jsi o tom, že mladý člověk ve tvém věku by měl velice dbát, aby se 

nedostal na scestí a do rozporu se zákonem?  

 Určitě ano 59,9 

 Spíše ano 31,2 

 Spíše ne  8,3 

 Určitě ne  0,6 

 

16. Výzkum je anonymní, a tak nám, prosím, na závěr dotazníku pravdivě řekni, 

zda jsi někdy zkusil, máš osobní zkušenost: 

  ANO  NE 

A. S alkoholem 81,4 18,6 

B. S tabákem 59,4 40,6 

C. S marihuanou 34,8 65,2 

D. S poškozením cizí věci 36,9 63,1 

E. S jízdou načerno 77,6 22,4 

F. S odcizením něčeho 27,8 72,2 

G. S řízením auta na silnici 25,0 75,0 

H. S prodejem stažené hudby a videa 10,4 89,6 

I. Se sprejerstvím 17,5 82,5 

J. S tvrdými drogami   3,5 96,5 

 

17. Do jaké míry ses setkal(a) se šikanou? 

  ANO  NE 

A. Byl(a) jsi svědkem šikany? 63,4 36,6 

B. Byl(a) jsi obětí šikany? 27,1 72,9 

C. Sám/sama jsi někoho šikanoval(a)? 12,9 87,1 

 

18. Odpověděl(a) jsi poctivě na všechny otázky? 

 Ano 95,6 

 Ne  4,4 
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Příloha č. 1 

 

Otázka č. 6: Co bylo pro tebe na návštěvě ve věznici nejdůležitější?  

 
 Četnost 

BEZ ODPOVĚDI 257 

aby na mě vězni nepokřikovali 1 

aby na mě vězni oplzle nepokřikovali 1 

abych si uvědomila, jaké by to mělo následky 1 
abych takhle nedopadla 1 

asi to jak to tam hrozně vypadá 1 

Atmosféra 2 

atmosféra ticha 1 

beseda s vězněm, prohlídka samotky 1 

budu se snažit nebýt v rozporu se zákonem 1 

byla tam zima 1 

bylo to zajímavé 1 

bylo tam hodně vězňů a málo místo 1 

celková atmosféra 1 

celkový dojem byl odstrašující a bylo to poučné 1 
cely 2 

cely, dostatečný prostor v cele 1 

cely, vidět konkrétní prostředí, styk s vězni 1 

člověk si váží víc věcí co má 1 

debata s vězni 2 

divný pocit z pohledů a reakcí vězňů, samotka 1 

dozvědět se nové informace, vidět prostředí, jak to tam funguje 1 

dozvědět se o vězení víc, jak to tam probíhá 1 

důležité mi nepřišlo nic, bylo to spíš zajímavý 1 

chování vězňů 1 
Informace 2 

informace přímo od vězňů, vidět cely, dozvědět se info o věznici 1 

uvědomit si, jak moc je odlišný život ve vězení od toho běžného 1 

jak je to prostředí depresivní 1 

jak je to v tu chvíli pro člověka těžké a jaký tam mají režim 1 

jak se lidi musí cítit když jsou zavřeni ve vězení a k pohybu venku jim slouží jen malý dvorek 1 

jak se tam k nim chovají a jaký je tam život 1 

jak se tam o ně starají 1 

jak se tam žije 1 

jak tam žijí 1 

jak to tam chodí a vypadá 1 
jak to tam opravdu vypadá, jací lidé a přístup tam je 1 

jak to tam vypadalo 1 

jak vypadají prostory věznice 1 

jídlo 1 

kam bych se dostal, kdybych nežil podle zákona 1 

když je tam déle, tak je to velká nuda 1 

když nás zavřeli do cely a nechtěli pustit ven 1 

když něco spáchám půjdu do ženského vězení, které je snad 10x horší než mužské 1 

kontakt a komentáře vězňů, vložení se do jejich situace 1 

kontakt s ostrahou 1 

kontakt s vězni 1 
kontakt s vězni, prohlídka místa 1 

kouknutí se na samotku a vidět i to, že tam mají tělocvičnu 1 

krátký rozhovor s vězni 1 

líbili se mi zbraně a samotka. Samotka mě připadá za odměnu. 1 

měli tam špínu, zimu, málo soukromí a málo spánku 1 

mohl jsem si prohlédnout věznici a okolí 1 

Mohla jsem vidět jak to tam vypadá 1 

mohli jsme zjistit jak to tam vypadá a jak probíhá život ve věznici 1 

mohli jsme zjistit, jak probíhá život ve věznici 1 
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moje bezpečí 1 

možnost vidět v jak špatném prostředí jsou trestanci nuceni žít 1 

můj nový domov 1 
náhled na život vězňů 1 

nahlédnutí do cel 1 

nahlédnutí do života a podmínek vězňů 1 

návštěva cely a obrázek toho jaký to tam je 1 

návštěva cel, rozhovor s vězni 1 

návštěva cely 3 

návštěva cely a udělat si obrázek o tom jaký to je hrozný tam žít 1 

návštěva muzea a cel 1 

názory ostatních a pocity druhých 1 

nechci do vězení, obzvlášť když jsem to viděla 1 

nechci jít do vězení a musím si dávat pozor co dělám 1 
nejdůležitější byly modlitebny, je pěkné, že to respektují 1 

nemusel jsem do školy 1 

nešel jsem do školy 1 

nezůstat tam 1 

nic 2 

nové informace 2 

odstrašení 1 

ukázka jak to ve vězení vypadá, jak to tam chodí a jak se oni chovají 1 

kontakt s lidmi, kteří tam pracují s dozorci, ped.pracovníky a jejich zkušenosti 1 

osobní zkušenost s prostorem 1 

označení oken které jdou otevřít 1 
pacifikační cela 1 

píšou dopisy a koupají se 2x týdně 1 

pocit z prostředí 1 

pocit, dojem jak to tam vypadá 1 

pocit, který ve mě vyvolaly, přísný proces při příchodu 1 

pocit, že bych se tam nikdy nechtěl dostat 1 

pocit, že se tam nikdy nevrátím 1 

pocity 1 

pocity, které jsem tam vnímala 1 

podívat se kam bych se mohl dostat 1 

podívat se, jak to tam vypadá 1 
podmínky, ve kterých se vězni dlouhodobě nacházejí 1 

pohled na lidi 1 

pohled na ty lidi 1 

pochopit stav vězněných 1 

ponaučení, zážitek 1 

poučení, prevence 1 

poučení, prostor věznic 1 

povídání s průvodkyní, dobře vysvětlila všechny dotazy 1 

povídání s vězněm, vidět jak to uvnitř chodí 1 

poznání prostředí 1 

poznání systému 1 
poznat jak to tam chodí 1 

poznat to prostředí ve kterém žijí 1 

poznat věznici osobně 1 

poznat život vězně 1 

prevence 1 

prohlídka areálu 1 

prohlídka cel 2 

prohlídka pokojů, možnost je vidět 1 

prohlídka věznice 1 

prohlídka věznice a kontakt s vězni 1 

prohlídka zařízení, komunikace s jedním vězněm 1 
prostředí 1 

prostředí věznice, možnost práce ve vězení 1 

prostředí věznice, muzeum 1 

prostředí, jsem háklivá na prostory, kde se necítím dobře 1 

provedení prostory ve vězení 1 
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porovnání vězeňského režimu s veřejným životem 1 

představa lidí co tam jsou, jak vypadají, jak se chovají 1 

představa samoty z nudy, spojení s životem bez soukromí 1 
reakce vězňů 1 

režim, odepírání svobody 1 

režim jaký tam mají 1 

rozhovor s vězni 1 

samotka, věznice 1 

setkání a komunikace s vězni 1 

setkání s vězněm, místnost pacifikační 1 

setkání s vězni a vědět, jak tam žijí 1 

seznámení s podmínkami pro vězně 1 

seznámení s prostředím 1 

seznámení s reálným prostředím 1 
seznámení se s životem ve vězení 1 

smrad 1 

šokovalo mě jaké tam jsou stísněné podmínky 1 

špatný pocit 1 

tak nějak všechno 1 

ten špatný pocit a s čím tam musí ti vězni žít 1 

tíseň 1 

to jak působilo prostředí 1 

udělala jsem si představu jak to tam může vypadat a že to vězni mají těžké 1 

udělat si představu o životě tam a určitě o náladách a pocitech, které nás tam obklopovaly 1 

ukázání toho, jak to ve vězení chodí, odrazení od páchání něčeho 1 
ukázka prostoru 1 

upřesnění představy jak to ve věznici funguje 1 

určitě to jak tam viděla, jak se tam žije, jak to tam chodí 1 

uvážení toho jak žiju a jak se mám dobře 1 

uvědomění o reálném životě ve vězení, prohlídka prostředí, informace jak to tam chodí 1 

uvědomění si, že i když to tam na 1.pohled hezky, strávit tam několik let musí být těžké 1 

uvědomit si co opravdu chci a že něco jako vězení nepotřebuji 1 

uvědomit si jak člověk může skončit, když nebude přemýšlet nad věcmi, které koná 1 

uvědomění toho jak to tam zhruba vypadá 1 

v jakém prostředí vězni žijí 1 

ve vězení je vše stejně důležité 1 
vědět a vidět jak to chodí, jaké to tam je 1 

vězeň co k nám mluvil o sobě, o tom co udělal 1 

vězňové neměli svobodu 1 

viděla jsem jak to tam vypadá, dozvěděla jsem se nové informace a jsem ráda, že jsem se tam 
dostala 

1 

viděla jsem naživo prostředí věznice 1 

viděla jsem prostory v jakých vězni žijí 1 

viděla jsem to strašné omezení svobody 1 

viděla jsem, jak můžu dopadnout, když se rozhodnu pro špatnou cestu 1 

viděla jsme, že i ve vězení jsou nějací slušní lidé 1 
viděli jsme jak probíhá vězeňský život a jaké následky na sobě vězni nesou 1 

viděli jsme jak to chodí ve věznici a dozvěděli jsme se spoustu informací 1 

vidět celu a jak to tam vypadá 1 

vidět cely 2 

vidět cely a pokoje, jak to tam vypadá a jak to ve věznici chodí 1 

vidět celý chod věznice 1 

vidět cely, knihovnu 1 

vidět jak to opravdu funguje 1 

vidět jak to tam funguje, popis života 1 

vidět jak to tam chodí 1 

vidět jak to tam chodí a jak vypadají cely 1 
vidět jaký to tam ve skutečnosti je 1 

vidět každodenní život vězňů 1 

vidět kde se pohybují, jak žijí 1 

vidět místo kde žijí vězni 1 

vidět na vlastní oči, jak to tam doopravdy chodí 1 

vidět na vlastní oči, jak to ve vězení vypadá a probíhá 1 



 

 8 

vidět na vlastní oči vězení a funkce věznice 1 

vidět na vlastní oči jak to ve vězení probíhá 1 

vidět oblast věznice trochu z jiného úhlu 1 
vidět podmínky a následky špatných činů v naší společnosti 1 

vidět prostředí a atmosféru, obrovský pocit nesvobody a žádní soukromí 1 

vidět prostředí a život vězňů 1 

vidět reakce vězňů když nás viděli, cely, samotky 1 

vidět reálně jak jsou malé cely a ten stereotyp 1 

vidět různé druhy vazby 1 

vidět samotky, vězně, ubytování 1 

vidět samotné vězně, jak žijí a jak se chovají 1 

vidět skutečné vězně a cely na vlastní oči 1 

vidět skutečný chod věznice 1 

vidět styl života ve vězení 1 
vidět to , jaká je tam atmosféra 1 

vidět to a tím pádem i představit 1 

vidět to prostředí, kde žijí a ty aktivity, co můžou dělat 1 

vidět to tam 1 

vidět ty cely a bylo zajímavé vidět vězně, jak to snášejí 1 

vidět ty prostory a zamyslet se jestli má cenu se tam dostat 1 

vidět v čem přežívají, pracoviště 1 

vidět vězně 1 

vidět vězně a následní představa jak to ve vězení chodí 1 

vidět vězně, informace o věznici a všem co se jí týče 1 

vidět věznici na vlastní oči zevnitř 1 
vidět věznici, vidět vězně, jejich podmínky 1 

vidět zblízka prostory cel, komunikace z vězni 1 

vidět život a prostředí ve kterém se můžu ocitnout 1 

vidět život vězňů v celách a udělat si celkový dojem 1 

vidět, jak bych mohla dopadnout, kdybych porušovala zákon 1 

vidět, jak to tam vypadá a chodí 1 

vidět, jak to tam vypadá a jak žijí 1 

vše 1 

vše je důležité 1 

všechno 5 

všechno mě zajímalo 1 
všichni lidé, co ve věznici pobývají jsou naprosto zproštěni svobody 1 

vžít se aspoň na chvíli do role vězňů 1 

zkušenost a dojem 1 

zajímavé prostředí 1 

zajímavý výklad a prohlídka cel, kam vězně zavřou hned po příjezdu 1 

zamyšlení sám nad sebou, odstrašující případ 1 

zážitek, poučení 1 

zážitek, přímý kontakt s prostředím 1 

získala jsem představu o životě vězňů 1 

zjistit jak dobře se mám na svobodě 1 

zjistit jak tam vězni žijí 1 
zjistit jak to tam funguje a vžít se do jejich kůže 1 

zjistit jaké to tam je 1 

zjistit, jak to tam vypadá. Rozšířit si obzory a zbavit se představy Hollywoodivých věznic 1 

zjištění jak to tam chodí 1 

zjištění jak to ve věznici probíhá a zamyšlení nad sebou 1 

zjištění o tom, jak to tam doopravdy funguje 1 

zjištění že se tam dostat nechci 1 

zkušenost 1 

zkušenost, setkání s vězněm 1 

zodpovězení na spoustu otázek, ujasnění klamavých informací a názorů 1 

že jsem viděla ty prostory díky nímž jsem si věznicích mohla udělat obrázek 1 
že píšu dopisy 1 

život ve vězení, den vězně 1 

život vězňů, prostředí a celkový pohled na vazbu 1 

Total 512 
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Příloha č. 2 

 

Otázka č. 12: Jaký poznatek z besedy byl pro tebe nejdůležitější?  

 

 Četnost 

BEZ ODPOVĚDI 111 

asi opravdové pocity člověka co to vězení zažil 1 

asi to, že ti lidé vězení opravdu zažili 1 

asi to, že jsem slyšela názor vězně 1 

atmosféra ve vězení 1 

beseda byla přínosná ve všech směrech 1 

beseda mi pomohla pořádně pochopit, jaké to musí být vězení 1 

boje a šikana ve vězení 1 

byl 6x ve vězení 1 

byl to vězeň 1 

byl upřímný a otevřený a řekl nám všechny své zkušenosti 1 
bylo to lepší jak v samotné věznici, dozvěděli jsme se toho víc 1 

bylo to poučné 1 

bylo to velmi zajímavé 2 

bylo to velmi zajímavé, nahlédnout na tuto věc z jiné strany 1 

bylo to zajímavé 1 

bývalý vězeň nám to přiblížil co nejblíže a nejpřesněji 1 

bývalý vězeň nám vyprávěl jaké to bylo 1 

bylo to zajímavé. Nejvíce mě asi děsí ta samota 1 

celkově beseda byla zajímavá a užitečná 1 

celkově všechno 1 

Celkově mě beseda zaujala. Věřím, že to co Michal prožil, nebylo nejlehčí 1 
celkový výklad, vše bylo zajímavé 1 

celkový životní příběh 1 

celý životní příběh 1 

co může předcházet cestě do vězení 1 

co všechno je tam možné 1 

čemu se vyhnout a dostala jsem informace jak to probíhá 1 

čemu se vyhnout aby jsme neskončili špatně 1 

člověk by se měl víc hlídat i když je pod vlivem, trest je tvrdý i když si to nemusí pamatovat 1 

člověk může dopadnout opravdu špatně a drogy mu překazí spoustu cílů 1 

člověk s negativním myšlením se může změnit k lepšímu 1 

člověk závislý na drogách se mi zdál inteligentní a pohodový 1 
člověk, který spáchal spoustu trestů a udělal spoustu špatných věcí se může zlepšit 1 

další informace, zajímavé a důležité 1 

David byl upřímný, nestydí se mluvit o těžkých věcech a to považuji za velmi silné 1 

denní režim 1 

do vězení se lidé spíše vracejí a potkala jsem člověka, který s tím má vlastní zkušenost 1 

dobře se poslouchal životní příběh od vyrovnaného a upřímného člověka, to dává víc než 
exkurze 

1 

dojmy a pocity bývalého vězně 1 

dojmy z po vězeňské doby 1 

dokončení školy 1 
dozvěděla jsem se něco o drogách, jak dokážou člověku zničit život 1 

dozvěděli jsme se jak vše funguje 1 

dozvědět se 1 

dozvědět se něco o drogách 2 

drogy a rychlá závislost vůči ním 1 

drogy jsou nebezpečí 1 

drogy jsou špatné 2 

drogy jsou zlo 1 

drogy předepisují lékaři jako léky 1 

drogy, jak to prodávat 1 

drogy, jídlo, možnosti práce 1 
drogy, věznice 1 

důsledek závislosti 1 
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důsledek závislosti a životní příběh 1 

finanční situace vězňů ve výkonu trestu 1 

grogy jsou věc, které brát nikdy nebudu 1 
hierarchie ve vězení 2 

historky 1 

chvilkové poznávání u příběhu sama sebe 1 

informace 2 

informace od člověka, který je sám prožil. Zaujala mě cesta k nápravě 1 

informace vězně o vězení 1 

informace z první ruky 1 

informace, zajímavosti 1 

jak bych tam dlouho byl 1 

jak bychom mohli skončit po vykonání nějaké trestné činnosti 1 

jak dlouho se člověk vrací do života, jestli se vůbec vrátí 1 
jak je to těžké utrpení tam být 1 

jak lehce je možné být závislý na drogách 1 

jak lehce může člověk podlehnout 1 

jak probíhají procesy ve vězení s odsouzenými 1 

jak se dostat do věznice, jak je těžký život pop propuštění 1 

jak se chová policie 1 

jak se jde dostat do vězení i za banalitu 1 

jak se k lidem chovají ve vězení, jak se tam člověk může dostat a život po propuštění 1 

jak se tam člověk může dostat 1 

jak se tam dostal 1 

jak se ten člověk změnil 1 
jak snadno se dá spadnout do špatností 1 

jak těžké je dostat se ze začarovaného kruhu, kdy se člověk stále vrací z vězení 1 

jak to opravdu chodí ve věznicích, skutečné příběhy 1 

jak to promění celého člověka od základu 1 

jak to tam chodí 1 

jak to tam vše probíhá, jak se vězni cítí 1 

jak to tam vypadá a vzpomínky na to 1 

jak to tam vypadá, chování vězňů, historky 1 

jak to ve věznicích funguje 1 

jak začít od znova 1 

jaké to bylo pro vězně ve věznici těžké 1 
jaké to je 1 

jakou změnu dokázal se sebou udělat 1 

jaký je život ve vězení 1 

jaký to je žít ve vězení 1 

je propuštěný napravený a svých činů lituje 1 

je rozdíl mezi věznicí, vězením a samotkou 1 

je to kruh, ze kterého je hodně těžké vypadnout 1 

je život lepší bez TR 1 

jejich osobní příběh, zkušenosti 1 

jejich život a průběh toho jak se do vězení dostal 1 

jak hluboce změní celý život trestný čin 1 
k drogám se ve vězení jde dostat velmi snadnou cestou 1 

každý má možnost nápravy 1 

každý se může jednoduše dostat do problému 1 

kdy skončil základní školu 1 

kdybych byl ve vězení, tak už vím co budu dělat a jak se chovat 1 

když bych potkal na ulici vězně, nikdy bych si o něm nemyslel, že páchal trestnou činnost 1 

když jsem slyšela čím si ti lidé prošli 1 

když každý chce dokáže vést plnohodnotný život i po takových zkušenostech 1 

když si jednou začneme s něčím špatným a jsme na to závislí, tak se toho těžko zbavíme 1 

když to slyšíte od člověka, který si tím prošel, koukáte se na to z jiného úhlu 1 

komunikace s bývalým vězněm 1 
komunikace, upřímnost 1 

kontakt s vězněm jeho zkušenosti a příběh 1 

léčba trvá 1 rok 1 

legenda o mýdle ve sprše není pravdivá 1 

líbilo se mi, že se nebál otevřít a říci nám vše, ať už ho to ovlivnilo jakkoli 1 
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měl sílu se k tomu vrátit a mluvit o tom 1 

mladý člověk by měl více přemýšlet než něco provede 1 

mluvit o životě bývalého vězně a pochopit jeho život 1 
možnost slyšet vše i z jiné strany, přímo od někoho, kdo si s tím prošel 1 

myslím si, že nám v Ruzyni neukázali tolik toho horšího a tolik pravdy, tady nám to vyjasnil 1 

náklady na den za jednoho vězně jsou cca 1000 Kč 1 

následky drog 1 

následky trestných činů 1 

následky užívání drogy 1 

názor člověka 1 

názor vězně 3 

názory z pohledu vězně 1 

ne každý kdo vyjde z vězení je stále špatný člověk 1 

ne každý může drogy unést 1 
nebrat drogy 2 

něco nového o drogách 1 

něco s drogami 1 

nečekal jsem, že začlenění se zpět do společnosti po odchodu z věznice může být tak těžké 1 

nechci do vězení, napravenost vězně 1 

nechci do vězení, zrušili nám kvůli tomu 2 hodiny 1 

nějak vše 1 

nejdůležitější asi ne, ale bylo to poučné a zajímavé 1 

nejdůležitější poznatek byl o jeho pobytu ve vězení 1 

někdo kdo udělal hrozné činy se může polepšit a opět žít poctivým životem 1 

některé vězně pobyt ve věznici utvrdí v anarchii a v její správnost a spravedlnost 1 
nemám dělat věci, kterých potom lituji 1 

nemám se zaplést 1 

nemám soudit dle prvního dojmu a určitě mě zaujala verva a odvaha bývalého vězně 1 

nemáme páchat trestné činy 1 

nenechat se zavřít 1 

nestat se kriminálníkem 1 

nestat se závislým na drogách 1 

netušila jsem co musí takový člověk prožívat 1 

nevázat se na alkohol a jiné špatné věci 1 

nikdy se nedostat do téhle díry 1 

nikdy se nedostat do vězení 1 
nové věci 1 

o drogách se říká jenom částečná pravda 1 

o podmínkách ve vězení 1 

o vězeňském podsvětí a chování dozorců a hierarchii ve vězení 1 

oba byly ve vězení 1 

obrací se kvůli víře 1 

odrazují mě to od možnosti závislosti 1 

odsouzení se cití většinou neviní a jsou naštvaný 1 

odstrašující případ 1 

omezit své výbušné nálady, ohleduplnost 1 

opravdový příběh, odhodlanost žít dál 1 
osobní myšlení a postoj vězňů 1 

osobní pocity bývalého vězně 1 

osobní příběh 1 

osobní příběh, upřímnost 1 

osobní svědectví, ukázky, že náprava je možná 1 

osobní zkušenost, otevřenost vyprávějícího 1 

osobní zpověď, jak je jednoduché do něčeho vlítnout 1 

otevřenost a jeho životě a rodině celkově 1 

otevřenost bývalého vězně 1 

otevřenost projevu, seznámení se systémem ve vězení 1 

otevřenost projevu, seznámení života vězňů 1 
otevřenost projevu, upřímnost seznámení se systémem ve vězení 1 

po ukončení trestu se člověk těžko vrací do normálního života 1 

pobodání, drogy 1 

pobodání, hantýrka, druhy ostrah 1 

pobyt ve vězení evidentně nevedl k příliš efektivní nápravě 1 



 

 12 

pocity 1 

pocity bývalého vězně 1 

pocity člověka, který pobyt ve vězení zažil na vlastní kůži 1 
pocity opravdového bývalého vězně 1 

pocity toho člověka, popis života ve vězení 1 

pocity ve vězení a průběh 1 

pocity vězně 1 

pocity vězňů 1 

podívat se na pobyt ve věznici z jiné strany 1 

pohled na věznici z pohledu osoby, která si vším prošla 1 

pohled na život ve vězení od člověka s osobní zkušeností 1 

pohled propuštěného vězně na celou situaci a jeho náprava 1 

pohled vězně na jeho trest 1 

pohled z druhé strany 1 
pochopit, že sebedůvěra je nad ostatním 1 

pomohla církev k nápravě 1 

popis očima vězně, systém věznice 1 

popis od někoho, kdo to zažil 1 

potvrzení faktu, že se z toho lidé nevyhrabou většinou 1 

poučení 2 

poučení o drogách 1 

poučení o drogách, závislosti 1 

poučení z příběhů 1 

povídání o životě ve věznici, znásilnění 1 

poznala jsem život někoho, kdo na to nebyl nejlépe a přesto se napravil 1 
poznání příběhu někoho, kdo ve vězení byl 1 

poznání toho, že je to zlé 1 

poznat příběh člověka, který tím vším prošel a jak se z toho dokázal dostat 1 

poznat se s člověkem, který byl ve vězení, jeho život 1 

poznatek o vězení 1 

poznatek vězení 1 

poznatek, že člověk se může dokázat znovu postavit na nohy a zbavit se závislosti 1 

poznatky o závislosti 1 

poznatky z drog 1 

pravdivé informace o vězení 1 

přednášející prezentoval nanejvýš upřímně 1 
promluvit si s bývalým vězněm, dozvědět se jaké to je z jeho pohledu 1 

prostředí věznice 1 

průběh závislosti na alkoholu 1 

první pocit z vězení 1 

přednášející byl upřímný a na stejné vlně 1 

překvapilo mě, jak tenká je hranice mezi normálem a tou trestaneckou sférou 1 

přesný popis jak to ve vězení chodí 1 

příběh 1 

příběh bývalého vězně 2 

příběh čím vším si prošel a co všechno zkusil 1 

příběh o bývalém vězni 1 
příběh odsouzeného 1 

příběh opravdového vězně 1 

příběh vězně 1 

příběh, který prožil ve vězení a zažil si to 1 

příběhy bývalých vězňů 1 

přiblížení k životu ve vězení 1 

příčinou páchání trestných činů vězni bývá minulost v jejich životě 1 

režim ve vězení 1 

rodina je základ života 1 

rozdíl pohledů na výkon trestu vězně a pracovníka ve vězení 1 

rozřezání břicha jednoho kluka. Víra 1 
různé věci o kterých my venku nevíme 1 

rybičky 1 

samotky, léčení z drog, jeho příběh 1 

samotné pocity vězně 1 

separace vězňů 1 
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setkání s upřímnými odpověďmi 1 

skutečné zážitky a zkušenosti 1 

skutečnost, jak se vězeň po návratu srovnává s okolím 1 
skutečný příběh 1 

skutečný příběh je vždy lepší než přednáška nebo vlastní představy 1 

slabší ve vězení nežije ale přežívá 1 

slyšela jsem příběh někoho kdo to zažil 1 

smýšlení vězňů 1 

snažili se nám ukázat co nedělat, oceňuji, že nám řekli svůj příběh 1 

spáchání činu 1 

spoluvězni, denní režim 1 

spousta informací 1 

strach je největší slabost 1 

strašně se lišila od výkladu ve věznici 1 
stres a strach, zkušenosti, dojmy, život po vězení 1 

subjektivní pohled člověka, jež si zažil vězení a i cestu z něj 1 

svědectví člověka co si tím sám prošel, jeho upřímnost 1 

svědkové Jehovovi - pervitin 1 

šikana ve věznici  a jak přežívat 1 

tak nějak všechno 1 

ten pán co to vypráví 1 

tetování, drogy 1 

to jak to tam chodí 1 

to s těma drogami 1 

transformace, otevřenost bývalého vězně 1 
trestaný člověk si časem uvědomí svou chybu 1 

trochu jiný pohled na věznici než od bachařů 1 

trochu jiný pohled na život po propuštění z vězení 1 

typ chování vězňů a dozorců ve věznici, účinky drog 1 

účinky drog, zásahy policie, život ve věznici a vztahy ve věznici 1 

učit se, nebrat drogy, nikomu nedůvěřovat 1 

ukázání problému se začleněním propuštěných do společnosti 1 

upřímnost, otevřenost hosta 1 

upřímnost, pravda, obrácení naděje 1 

určitě jsem chtěla vědět jak to ve věznici vypadá a co se tam děje 1 

uvědomila jsem si pár důležitých věcí 1 
uvědomit si reálné podmínky o fungování ve vězení 1 

varování 1 

ve vězení panuje strach a násilí 1 

ve věznici jsou Albánci 1 

ve věznici to vypadalo v pohodě, ale je to pravý opak 1 

věci, co se ve věznicích běžně dějí a přitom o nich ve vězení nemluvili 1 

velmi zajímavé zjistit jaké to tam je z pohledu vězně 1 

velmi zajímavé, jak to ve věznici chodí 1 

většina vězňů se napraví, ale někteří to opakují 1 

vězení je jedna z nejhorších věcí, co nás může potkat 1 

vězení vás buď posílí nebo zlomí 1 
vězení většinou nevede k nápravě 1 

vězení z pohledu člověka, který to zažil, určitě to nechci zažít 1 

vězni jsou také lidi a mají stejná práva jako ostatní 1 

Vězni někdy dokážou být jak krutí tak milí 1 

vězni platí cca 50 Kč za den za pobyt ve věznici, reálná cena je cca 1000 Kč 1 

vězni po odchodu nemusí nic zařídit a jsou úplně mimo realitu 1 

vězni se rádi vrací 1 

vězni si neumí zařídit věci jako například občanku 1 

viděla jsem člověka, který bal ve vězení a řekl nám jak to tam chodí a o drogách 1 

vidět i druhý pohled na vězení 1 

Vidět lidi, kteří byli závislí na určité látce a dostali se přes to a vyhledat pomoc 1 
vidět, že být ve vězení je opravdu těžké, že bych se tam nikdy nechtěla dostat 1 

vlastní zkušenosti člověka, který byl ve vězení 1 

vnímání vězněného 1 

Vše 2 

vše bylo poučné 1 
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vše bylo zajímavé 1 

vše bylo zajímavé a velice cením pána za statečnost a za to, že nám všechno řekl 1 

vše mě zaujalo 1 
všechno 8 

všechno bylo fajn 1 

všechno bylo zajímavé 2 

všechno je jinak, než nám říkali na exkurzi, vězení stejně nikoho nenapraví 1 

všechno o čem jsem mluvili 1 

všechno o čem jsme si povídali 1 

Všechno to bylo zajímavé a poučné 1 

všechny 2 

všeobecné informace o vězňovi 1 

vyprávěl svůj příběh a poznala jsem jaké to je. Nové informace 1 

vyprávění bývalého vězně o jeho pobytu ve věznici 1 
vyprávění co se dělo, jaké to je a jak se z toho dostat 1 

Vyprávění co se dělo, proč se do vězení dostal a jak bylo těžké se dostat ven 1 

vyprávění o svém životě a svých závislostech 1 

vyprávění o životě ve věznici 1 

vyprávění o životě, poučení z toho, co nechci zažít 1 

vyprávění osobního příběhu 1 

vyprávění vězně 1 

vyprávění vězně o pobytu ve vězení 1 

vždy mě zajímají příběhy, abych věděla do čeho se nepouštět 1 

za co se lze dostat do vězení 1 

začátek a nekontrolovatelná závislost 1 
zacházená s vězni 1 

zajímavé věci 1 

zajímavosti 1 

zamyslet se nad sebou a zkusit si napravit život 1 

Zamyšlení se nad sebou, informace 1 

zapůsobila na mě upřímnost a klidnost hosta, cenná zkušenost 1 

zaujala mě celá beseda 1 

závislost na drogách 1 

zážitky, o kterých bývalý trestanec mluvil a skutečnost jak funguje dnes 1 

ze života ve vězení 1 

zjistila jsem vlastní zkušenost člověka, který byl ve vězení a nové informace 1 
zjistit opravdový pocit toho, jaký to tam je a jak to cítí vězni 1 

zjistit působení a zkušenosti vězně 1 

zjištění jak se přednášející vyrovnával se svými problémy a návrat do běžného života 1 

zjištění, že se dokáže napravit 1 

zjistit co se dělá po opuštění vězení 1 

zkušenost s mnoha věcmi 1 

zkušenosti a zážitky toho kdo ve věznici byl 1 

zkušenosti vězně 2 

zkušenosti vyprávějícího 1 

způsob nápravy ve věznicích 1 

způsob, jakým si vězeň může uvědomit svou chybu a možnosti, jak věci změnit. začlenit zpět do 
společnosti 

1 

Žádný 1 

že bych se tam nikdy nechtěla dostat, nemůžu si představit ten život tam 1 

že i člověk, který je několikrát trestaný, bral drogy, se může napravit a žít normální život 1 

že i vězni jsou lidi a když si to odsedí, tak se určitě ponaučí a změní 1 

že jsem přečetla 20 stránek své knížky 1 

že se lidí s tak hnusnou historií dokáží změnit 1 

že se spíše potvrdilo, co se tak obecně ví 1 

že se tam žije jinak 1 

že soudci jsou na mladistvé delikventy příliš měkcí 1 
že tam mohou být i vraždy 1 

že vězení to může zhoršit 1 

že život vězně je těžký i po propuštění 1 

život a pocity vězně, život potom 1 

život obyčejného člověka, který to má za sebou 1 

život před a po věznici 1 
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život před zavřením 1 

život ve vězení před o po 1 

život ve věznici 5 
život ve věznici a vlastní zkušenosti 1 

životní příběh 2 

životní příběhy 2 

Total 512 

 
 


