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Konference „Aktuální otázky vězeňství“ , se uskutečnila dne 9.12.2014 na půdě Policejní 

akademie České republiky v Praze. Konferenci pořádala katedra kriminologie Fakulty 

bezpečnostně právní PA ČR v Praze pod záštitou ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny 

Válkové, CSc. Konference byla výstupem dílčího výzkumného úkolu 3/4 „Systémová analýza 

rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (Ochranné výchovy, 

ochranného léčení) – příspěvek k prevenci recidivy /potažmo k bezpečnosti regiónů/“ řešeného 

katedrou kriminologie PA ČR v Praze. Cílem konference bylo zhodnocení stávajícího stavu, 

prezentace aktuálních vědeckých poznatků z oblasti vězeňství a zamyšlení se nad budoucností, 

která oblast vězeňství čeká.  

 

V plénu konference vystoupili významní odborníci penitenciární teorie a praxe. Úvodního 

slova se ujal rektor PA ČR v Praze doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., který uvítal domácí i 

zahraniční účastníky konference a ocenil realizaci této odborné akce na půdě PA ČR v Praze. 

Poté pozdravila účastníky konference též ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, 

CSc., která konferenci zahájila. Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. děkan Fakulty bezpečnostně 

právní po přivítání účastníků popřál této konferenci úspěšný průběh, a to nejen v plenárním 

zasedání, ale též ve třech odborných sekcích, v jejichž průběhu vystoupila řada odborníků 

penologické teorie a praxe. 

 

Úvodní příspěvek na téma „Pojetí trestní sankce se zvláštním zřetelem k trestu odnětí svobody“ 

přednesla doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty 

bezpečnostně právní PA ČR v Praze. V příspěvku prezentovala stručný nástin vývoje pojetí 

trestní sankce, jejího účelu a funkce v kontextu zabezpečení práv vězněných osob a vývoje 

vězeňství po roce 1989 na území České republiky.  

 

Následoval příspěvek ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., který 

zpracovala společně s JUDr. Janou Hulmákovou, Ph.D. na téma „České vězeňství na rozcestí“. 

V příspěvku byly představeny nejnovější poznatky a informace vztahující se k úvahám o 

možnostech reformy vězeňství v ČR s poukazem na stávající slabiny vězeňských systémů, dílčí 

nesystémové novelizace či amnestie. Opomenuta nebyla ani oblast penologického výzkumu či 

možnosti privatizace vězeňství.  

 

Brig. gen. PhDr. Pavel Ondrášek, generální ředitel Vězeňské služby ČR navázal na příspěvek 

ministryně spravedlnosti a ve svém vystoupení na téma „ Východiska a záměry nové koncepce 

vězeňství v České republice“ představil zásadní koncepční otázky českého vězeňství. Jeho 

vystoupení dále rozšířil po přestávce náměstek Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR 

plk. PhDr. Pavel Horák s vystoupením „ Efektivita odborného zacházení s vězněnými 

osobami“, který blíže představil možnosti a prostředky působení na odsouzené ve výkonu trestu 

odnětí svobody s cílem prevence recidivy. 

 

Na konferenci vystoupila řada významných zahraničních odborníků, kteří prezentovali 

penologické zkušenosti nejen ze svých zemí, ale též v celoevropském kontextu. V plenárním 

zasedání konference vystoupil významný představitel polské resocializační pedagogiky prof. 

zw. dr hab. Marek Konopczyński s příspěvekem „Tvořivá resocializace jako prostředek 

rozvoje potenciálů“. V příspěvku profesor Konopczyński prezentoval nový pohled na 



resocializační působení vůči odsouzeným v duchu tvořivé resocializace, která s odsouzenými 

pracuje v jiných dimenzích.  Cílem tvořivé resocializace je vytvoření tzv. nové identity, jež 

následně umožní odsouzenému efektivnější začlenění do společnosti.       

                                                    

V závěru plenárního zasedání vystoupili se svým příspěvkem hosté ze Slovenska. Zástupci 

Generálního ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky PhDr. Zuzana 

Valentovičová a Mgr. Milan Ganyicz účastníky konference seznámili se svými zkušenostmi 

s aplikací novely zákona o výkonu vazby a o výkonu trestu odnětí svobody v penitenciárních 

zařízeních Slovenské republiky.  

 

Další jednání probíhala ve třech odborných sekcích: 

Zacházení s odsouzenými 

Otázky sociální reintegrace – minimalizace rizik recidivy 

Další aktuální otázky vězeňství 

V sekcích zaznělo 25 odborných příspěvků od domácích, ale i zahraničních hostů, které vždy 

vzbuzovaly bohatou diskusi, jež se přesouvala též do kuloárů o přestávkách, kde víceméně 

odborné diskuse pokračovaly. Konference se zúčastnilo 109 účastníků a to nejen z České 

republiky, ale též z Polska a Slovenské republiky. Mezinárodní vědecká konference „Aktuální 

otázky vězeňství“ byla ukončena stručným shrnutím toho nejdůležitějšího, co v jednotlivých 

sekcích zaznělo. 

Organizátoři konference získali po ukončení konference velice pozitivní zpětnou vazbu od 

účastníků. Podařilo se navázat další kontakty jak se zahraničními kolegy např. ze slovenské či 

polské vězeňské služby, z akademických pracovišť Polska, kde se věnují resocializační 

pedagogice (Univerzita Wroclaw, Univerzita Rzeszów), ale též rozšířit okruh spolupracujících 

subjektů na poli penologického výzkumu realizovaného v České republice (RUBICON, 

pokračující spolupráce s VS ČR, PMS …). 

Z konference byl vydána recenzovaná publikace, kterou si mohli účastníci konference odvézt 

již v den konání akce: VÁLKOVÁ, Helena, ČERNÍKOVÁ, Vratislava a Jana FIRSTOVÁ a 

kol. Aktuální otázky vězeňství. Praha: PA ČR v Praze, 2014. ISBN 978-80-7251-426-7. 

 


