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Abstrakt
Hlavním cílem tohoto příspěvku je téma vzdělávání dospělých osob pravomocně 
odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody2 v oblasti ICT3 a jeho finanční 
dopady na veřejné finance, zejména na politiku zaměstnanosti a možnosti úspor v této 
oblasti. Opírá se o data získaná z kvantitativního průzkumu, který probíhal ve druhém 
pololetí roku 2019 ve dvanácti českých věznicích určených k výkonu nepodmíněného 
trestu odnětí svobody osob plnoletých, pravomocně odsouzených a v prvním pololetí 
roku 2021 v deseti českých věznicích určených k výkonu trestu odnětí svobody osob 
plnoletých, pravomocně odsouzených. Výzkumný vzorek čítá celkem 999 osob, z čehož 
tvoří 748 osob muži a 251 ženy. Dále jsou využity veřejně dostupná data z Eurostatu, 
Vězeňské služby České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 
(MPSV ČR) a Českého statistického úřadu. K výpočtům a statistickým modelacím byl použit 
program Gretl. Výsledky lze využít ve veřejné sféře k přípravě vzdělávacích programů 
ve věznicích. MPSV ČR je může využít v rámci politiky zaměstnanosti, Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy České republiky prostřednictvím vzdělávacích institucí sloužících 
ke vzdělávání vězňů. Výsledky lze využít také v komerčním sektoru, a to v případě dodávek 
ICT, hardwaru a softwaru do věznic.
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financování, ICT, kvantitativní průzkum, nezaměstnanost, odnětí svobody, politika 
zaměstnanosti, statistická modelace, trest

1 Mgr. Dagmar Krausová, DiS., Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín, Vysoká škola finanční, a.s.
2 Trest odnětí svobody je jedním z druhu trestů, který je ukládán soudem pachateli za spáchaný trestný čin. 

Český trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Druhy trestů jsou definovány v § 52 tohoto zákona.
3  Pod pojmem informační a komunikační technologie (ICT) rozumíme veškeré informační technologie 

používané nejen pro komunikaci, ale také pro práci s informacemi. Původní koncept informačních 
technologií (IT) byl následně rozšířen i o prvek komunikace. A to v okamžiku, kdy mezi sebou začaly 
komunikovat.
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Abstract
The main goal of this paper is the topic of education of adults legally sentenced to 
unconditional imprisonment in the field of ICT and its financial implications for public 
finances, especially on employment policy and savings opportunities in this area. It is 
based on data obtained from a quantitative survey conducted in the second half of 2019 
in twelve Czech prisons for unconditional imprisonment, legally convicted persons and in 
the first half of 2021 in ten Czech prisons for imprisonment, legally convicted. The research 
sample includes a total of 999 people, of which 748 are men and 251 women. Publicly 
available data from Eurostat, the Prison Service of the Czech Republic, the Ministry of 
Labor and Social Affairs of the Czech Republic (MLSA CR) and the Czech Statistical Office 
are also used. The Gretl program was used for calculations and statistical modeling. The 
results can be used in the public sphere to prepare educational programs in prisons. 
The Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic can use them within the 
framework of employment policy, the Ministry of Education, Youth and Sports of the 
Czech Republic through educational institutions used to educate prisoners. The results 
can also be used in the commercial sector, in the case of the supply of ICT, hardware and 
software to prisons.

Key words
financing, ICT, quantitative research, unemployment, imprisonment, employment policy, 
statistical modeling, punishment

DOI
http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-06

Úvod

Cílem příspěvku je prostřednictvím kvantitativního průzkumu, dotazníkovým šetřením 
ve věznicích v České republice, zjistit, jaký je přístup osob plnoletých, pravomocně 
odsouzených k trestu odnětí svobody k vzdělávání v oblasti ICT. Následně pak zpracovat 
data z průzkumu v kombinaci s dalšími dostupnými údaji z Eurostatu, Vězeňské služby České 
republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV ČR) a statistickými 
modelacemi poukázat na dopad a možnou úsporu veřejných financí, pokud by byla 
v českých věznicích větší příležitost vzdělávat v oblasti informačních a komunikačních 
technologií.

V úvodu bádání je vycházeno z vlastního rozsáhlého kvantitativního průzkumu, který 
byl realizován ve druhém pololetí roku 2019 ve dvanácti českých věznicích určených 
k nepodmíněnému výkonu trestu odnětí svobody osob plnoletých, pravomocně 
odsouzených a v prvním pololetí roku 2021 v deseti českých věznicích určených k výkonu 
nepodmíněnému trestu odnětí svobody osob plnoletých, pravomocně odsouzených. 
Cílem průzkumu bylo primárně zjistit, jaký mají osoby plnoleté, pravomocně odsouzené 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody přístup k ICT vzdělávání po dobu pobytu 
ve vězení. Využity jsou rovněž veřejně dostupná data z Eurostatu, Vězeňské služby České 
republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV ČR). Získaná data 
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jsou následně využita ke statistickým modelacím za účelem zjištění, zda-li je možno 
dosáhnout úspor veřejných financí v oblasti politiky zaměstnanosti, pokud by výše uvedené 
osoby ovládaly alespoň elementární znalost ICT po propuštění na svobodu a mohly si 
tak díky nabytým znalostem snadněji najít zaměstnání. ICT je jednou z nejdynamičtěji 
se rozvíjejících oblastí, a to celosvětově. Bez alespoň elementární znalosti informačních 
a komunikačních technologií je uplatnitelnost na trhu práce prakticky nulová. 

Hypotézy
1. Více než polovina (51 a více %) dospělých osob, pravomocně odsouzených k trestu 
nepodmíněného odnětí svobody, toho času ve výkonu trestu, muži i ženy v České 
republice, bez dalšího požadavku na škálování, nemá ve výkonu trestu dostatečný prostor 
na vzdělávání se v oblasti ICT?

2. Nadpoloviční většina (51 a více %) dospělých osob, pravomocně odsouzených 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, toho času ve výkonu trestu, muži i ženy v České 
republice, bez dalšího požadavku na škálování, se domnívá, že by jim vzdělávání v oblasti 
ICT, např. práce s pc, ve výkonu trestu odnětí svobody pomohlo snadněji najít práci 
po propuštění na svobodu?

3. Díky vzdělávání dospělých osob, pravomocně odsouzených k nepodmíněnému 
trestu odnětí svobody, v oblasti ICT by bylo možno následně ušetřit až 20 % nákladů 
na nezaměstnanost této skupiny po jejich propuštění na svobodu?

Popis problematiky vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody

Recidiva je v České republice na velmi vysoké úrovni, do vězení se vrací sedm z deseti 
propuštěných, což znamená, že se do vězení vrátí 70 % propuštěných (SARPO, 2018). Snížení 
recidivy by znamenalo nejen zvýšení bezpečnosti ve společnosti, ale i úsporu nákladů 
daňových poplatníků na policii, justici či vězeňství a podobně. Až 60 % odsouzených nemá 
stabilní bydlení a 90 % přiznává, že má dluhy, z toho 73 % není schopno své dluhy splácet 
(SARPO, 2018). V USA se do pěti let po propuštění vrací do výkonu trestu dokonce 76 % 
bývalých vězňů (Smith, 2020). Jedním z úkolů rozšíření ICT vzdělávání ve věznicích je 
snížit recidivu. Je ale problematické technologie vězňům v plném rozsahu v rámci výuky 
zpřístupnit z bezpečnostních důvodů (Pike, 2015). V českých věznicích internet k dispozici 
je, přístup k němu mají ale pouze vyučující, kteří pro potřeby výuky vyhledají potřebné 
informace a ty pak promítají přes projektor studentům – vězňům (Šámal, 2019). Volný 
přístup k internetu je vězňům zapovězen také například v USA, Anglii či Austrálii (Smith, 
2020).

Znalosti v oboru ICT se dnes prolínají již téměř všemi pracovními profesemi, od operátora 
CNC stroje až po pokladní v supermarketu. Každý z nich pro výkon své profese potřebuje 
alespoň základní znalost práce s informační a komunikační technikou. V současné 
době prochází společnost další etapou radikálního nahrazování tzv. živé práce za práci 
mrtvou (Boleloucký, Buchtová, 2012). Způsobuje to automatizace a rozvoj informačních 
technologií. V USA je až na 90 % pracovních míst kladen požadavek na různou úroveň 
znalostí práce s ICT. Tento trend je od roku 2011 pozorován u více než 500 profesí, u nichž 
dříve znalost práce s technologiemi nebyla potřebná (Muro et al., 2017). Cowen (2013) 
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dokonce poukazuje na to, že alespoň základní znalost ICT je dnes nutná při výkonu 
jakéhokoliv zaměstnání kdekoliv na světě. Téměř každý podnikatelský sektor spoléhá stále 
méně na manuální práci a tato skutečnost navždy mění svět práce a mezd.

Některé země tento fakt reflektují. Začlenily do výukových programů ve věznicích ICT 
kurzy, například Dánsko, Norsko, Anglie, USA, Austrálie (Smith, 2020), ale také Česká 
republika, i když zatím jen velmi okrajově (VS ČR, 2019). Zhruba 60 procent lidí bez práce 
v České republice má pouze základní či střední vzdělání bez maturity, u osob ve výkonu 
trestu je toto procento dlouhodobě ještě vyšší, a to více než 4/5, přesně toto číslo činilo 
v součtu v letech 2019–2020 beze změny 82 % (VS ČR, 2021). Odborníci na vzdělávání 
ve věznicích v USA se domnívají, že efektivní vzdělávání v oblasti ICT by mohlo snížit 
recidivu a současně rovněž zvýšit šance na zaměstnatelnost vězněných osob po jejich 
propuštění (Smith, 2020). Za nejdůležitější je považováno získání základních znalostí 
práce s informační a komunikační technikou, a to jak s hardwarem, tak softwarem. 
Klíčová je alespoň elementární uživatelská znalost programů Microsoft Office (Beblabý 
et al., 2016). Aby mohlo k takovému procesu dojít, je nutná změna vězeňské organizační 
kultury od přístupu založeného na trestech k rehabilitačnímu přístupu. Tím by bylo možné 
upřednostnit vzdělávací programy a zvýšit šance na sociální integraci vězňů po propuštění 
a omezit recidivu (Smith, 2020). Investice do vzdělání nikdy není zmařenou investicí 
(Becker, 1993). Nepříznivý vývoj veřejných financí také vyvolává potřebu zvláště v případě 
dlouhodobě nezaměstnaných a dalších cílových skupin sociálně znevýhodněných, např. 
osob propuštěných z výkonu trestu, hledání nových forem jejich pracovní a společenské 
participace. To na jedné straně umožní řešit jejich životní situaci, na straně druhé sníží 
tlaky na veřejné rozpočty. Sladění podnikatelských a společenských cílů dovoluje při 
organizování práce postupovat s větší citlivostí na specifické požadavky osob s různými 
druhy znevýhodnění (Čadil, 2011).

Dokumentem, který navazuje na poznatky z oboru vězeňství v České republice, je Nová 
koncepce vězeňství do roku 2025. Jedná se o historicky první systémovou aktivitu, která 
reflektuje vězeňství v širším pojetí neomezeném pouze na Vězeňskou službu České republiky. 
Sestaven byl široký tým z téměř padesátky odborníků z Ministerstva spravedlnosti České 
republiky, Vězeňské služby České republiky, Probační a mediační služby České republiky, 
ministerstev a dalších institucí, včetně čtyř organizací akademických a nestátních. Cílem 
Koncepce je co nejširší zohlednění portfolia aspektů problematiky vězeňství. Nová 
Koncepce vězeňství do roku 2025 pojímá vzdělávání jako jeden z prostředků naplnění 
hlavních zásad výkonu trestu odnětí svobody uvedených v § 2 zákona o výkonu trestu 
odnětí svobody č. 169/1999 Sb. Současně vnímá vzdělání a vzdělávání jako nástroj 
k získání a zvyšování pracovních dovedností. Ty mají odsouzenému pomoci zvýšit 
šanci na úspěch na trhu práce a získat tak kvalifikované pracovní místo, což přesahuje 
samozřejmě do sociálního postavení člověka a pomáhá mu řešit také ekonomickou situaci 
po návratu do běžného života. 

Koncepce pohlíží na vzdělání a vzdělávání opravdu velmi seriózně a důkladně 
rozpracovává projekt edukace ve věznicích. Uvádí, že vzdělání a vzdělávání představuje 
jeden z nejdůležitějších resocializačních nástrojů. Vzdělávání vězněných osob je možno 
rozdělit podle kritéria formálnosti na formální a neformální. Formální vzdělávání zajišťuje 
sama Vězeňská služba, nebo spolupracující subjekt, a jeho výsledkem je základní, 
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středoškolské, vyšší odborné, nebo i vysokoškolské vzdělání, tedy doklad o dosaženém 
vzdělání uplatnitelný na trhu práce. (MSp ČR, 2016). Neformální vzdělávání probíhá 
v rámci programu zacházení a může se například jednat o všeobecné vzdělávací kurzy, 
odborné kurzy, rekvalifikační kurzy, specializační kurzy a podobně. Kurz bývá velmi často, 
stejně jako formální vzdělávání, zakončen dokladem o jeho absolvování (MSp ČR, 2016). 

Statistiky Českého statistického úřadu ukazují, že počet odsouzených, kteří získali 
osvědčení o zaškolení nebo kvalifikační průkazy či výuční listy, dlouhodobě klesá (ČSÚ, 
2019). Zatímco v roce v roce 2010 získalo osvědčení o zaškolení nebo kvalifikační průkaz 
927 osob, v roce 2019 jich bylo pouze 516. Stejný trend je sledován s odkazem na uvedené 
statistiky také u výučních listů. V roce 2010 získalo výuční list 261 vězněných osob, kdežto 
o devět let později to bylo jen 173 (ČSÚ, 2021). Údaje o získání osvědčení o zaškolení 
nebo kvalifikačního průkazu či výučního listu za rok 2020 zatím Český statistický úřad 
nezveřejnil. 

Analýza základních dat průzkumu

Příspěvek je založen na datech získaných vlastním kvantitativním průzkumem, který 
probíhal v českých věznicích určených pro výkon trestu dospělých osob pravomocně 
odsouzených k nepodmíněnému odnětí svobody v letech 2019 a 2021. 

Metoda a technika průzkumu

Z důvodu shromáždění většího počtu odpovědí, vzhledem k vypovídající hodnotě 
projektu, byla využita metoda kvantitativního průzkumu technikou dotazníkového šetření. 
Kvantitativní průzkum je založen na testování hypotéz, jejich potvrzení či vyvrácení. 
Využívá kvantifikační či statistické metody. Sběr dat je strukturovaný a probíhá zpravidla 
pomocí dotazníků, testů či nezúčastněného pozorování.

Metodika sběru dat

Po konzultaci s Vězeňskou službou České republiky byly s žádostí o spolupráci na průzkumu 
kontaktovány vybrané věznice, určené k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
pravomocně odsouzených dospělých osob. Osloveno bylo v roce 2019 celkem šestnáct 
zařízení, zapojilo se dvanáct, v roce 2021 bylo osloveno dvanáct zařízení, zapojilo se deset. 
Osloveno bylo písemně, prostřednictvím emailu vedení věznic – ředitelé/ky. Z hlediska 
následné práce s daty se tak podařilo v součtu obou kol průzkumu zapojit 999 osob, 
z čehož tvoří 748 muži a 251 ženy. V roce 2021 se povedlo zapojit do projektu tři ženské 
věznice (dvě v roce 2019), což ještě zvýšilo relevanci výzkumného vzorku.
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Tab. 1: Věznice zapojené do kvantitativního průzkumu (2019, 2021)

Věznice Stupeň zabezpečení Ženy 2019 Ženy 2021 Muži 2019 Muži 2021

Bělušice s ostrahou X X

Jiřice s ostrahou X X

Kynšperk 
nad Ohří

s dozorem X X

Odolov s dozorem X

Opava s dozorem X X

Ostrov s dozorem X X

Pardubice s ostrahou X

Příbram s ostrahou a dozorem X X

Rapotice s ostrahou X

Ruzyně s dozorem a dohledem X

Světlá n. 
Sázavou

s dozorem X X

Vinařice s ostrahou X X

Všehrdy s dozorem X X

Zdroj: vlastní konstrukce na základě kvantitativního průzkumu

Průběh řešení úkolu – etapy výzkumného projektu

Etapa I. – Tvorba dotazníku

Při tvorbě dotazníku byl jejich obsah konzultován s odborníky z Vězeňské služby České 
republiky, z oblasti marketingových průzkumů a se zaměstnancem Národní centrály 
organizovaného zločinu z oddělení kyberkriminality, kteří nedali souhlas s uvedením jmen 
z bezpečnostních důvodů. Díky tomu bylo možno sjednotit terminologii hlavně v oblasti 
informačních a komunikačních technologií. 

Cílem uvedených konzultací bylo sestavit dotazník tak, aby bylo možno získat co 
nejvyužitelnější a nejrelevantnější data, ale také jej připravit srozumitelně pro respondenty, 
aby byli schopni jasně a samostatně odpovědět na položené otázky.
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Pilotáž

Před distribucí dotazníků přímo respondentům proběhla v obou kolech, tj. v letech 2019 
a 2021 pilotáž. Dvě desítky formulářů byly rozdány náhodně v okolí řešitelského týmu. 
Cílem bylo získat zpětnou vazbu, zda dotazovaní porozumí otázkám. V návaznosti na jejich 
odpovědi a zpětnou vazbu byl následně dotazník zpracován do finální podoby.

Etapa II. – Distribuce a sběr dotazníků

Následně byly dotazníky do věznic, vždy po předchozí emailové dohodě přímo s řediteli 
jednotlivých zařízení, či osobami pověřenými vedením věznice ke spolupráci, doručeny 
prostřednictvím České pošty, formou doporučené zásilky do vlastních rukou. Stejnou 
formou byly navráceny. Dotazník byl zcela anonymní a sloužil k potvrzení či vyvrácení 
stanovených hypotéz. Cílem bylo získat v každé z oslovených věznic co nejvíce vyplněných 
dotazníků zpět, bez jakéhokoliv škálování respondentů a získat co nejširší diverzitu 
odpovědí. Počet dotazníků na věznici se pohyboval v rozmezí 30–50 kusů a jejich 
návratnost byla více než 90%. Respondenti dotazníky vyplňovali samostatně, anonymně, 
bez dozoru.

Etapa III. – Vyhodnocení dotazníků

Po doručení vyplněných dotazníků zpět k rukám řešitele bylo nutné převést je do digitální 
podoby. Pro převedení do elektronické podoby byla využita aplikace dostupná zdarma, 
a to Google dotazník. Následné vyhodnocení dat probíhalo v licencovaném programu 
Microsoft Office Excel. Produkt Microsoft byl vybrán z důvodu přehlednější práce s daty 
a širším možnostem při sestavování grafů. 

Problémy při sběru dat

V návaznosti na osobní rozhovory s příslušníky Vězeňské služby mají vězni ambice „dělat 
se lepšími“ a zkreslovat informace. Složitá je rovněž logistika vyplňování dotazníků, kdy 
dotazníky musí být do věznic zaslány v papírové podobě k rukám pověřených osob, ty dále 
předávají dokumenty jednotlivým vychovatelům, kteří zajistí jejich distribuci a vyplnění 
vězni. Po zpětném doručení řešiteli jsou dotazníky převedeny do elektronické podoby, 
a to proto, že vězni nemají přístup k technologiím, které by umožnily online vyplnění. 
V roce 2021 byla rovněž překážkou situace spojená s pandemií Covid-19. Tři z oslovených 
věznic z tohoto důvodu účast na projektu odmítly.

Etapa IV. – Statistická modelace

Ke zpracování dat – statistickému modelování vztahu mezi vzděláváním v oblasti ICT v době 
odpykávání si nepodmíněného trestu odnětí svobody, dlouhodobou nezaměstnaností 
a veřejnými financemi – bylo využito statistického systému Gretl. Tento software je 
dostupný zdarma, nebylo tudíž zapotřebí vynakládat finanční prostředky do nákupu 
licencí. Uvedená aplikace je využívána zejména v ekonometrii.
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Analýza výzkumného vzorku

Výzkumný vzorek byl vybrán náhodně, bez předchozího škálování. Jedinou podmínkou 
pro účast v průzkumu bylo dosažení plnoletosti (18 let věku) pravomocné odsouzení 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a s ním spojený pobyt ve věznici v době 
vyplnění době účasti na projektu. 

Graf 1: Analýza výzkumného vzorku dle nejvyššího dosaženého vzdělání – 2019

Zdroj: vlastní konstrukce na základě kvantitativního průzkumu

Graf 2: Analýza výzkumného vzorku dle nejvyššího dosaženého vzdělání – 2021

Zdroj: vlastní konstrukce na základě kvantitativního průzkumu

Osoby, které se účastnily průzkumu, nebyly totožné, nicméně z průzkumu plyne, že 
procento respondentů se základním vzděláním a vyučených bez maturity je v obou kolech 
průzkumu totožné, a to 79 %, což činí téměř čtyři pětiny. Potvrzuje tak údaj Vězeňské 
služby, která uvádí, že v letech 2019–2020 si v České republice odpykávalo nepodmíněný 
trest odnětí svobody 82 % dospělých vězňů se základním vzděláním a vyučených bez 
maturity (VS ČR, 2021). 
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Výsledek bádání k hypotézám

Vyhodnocení hypotézy č. 1

V návaznosti na data z kvantitativního průzkumu, která jsou v této kapitole zpracována 
graficky, se potvrzuje hypotéza č. 1, a to, že osoby pravomocně odsouzené k trestu odnětí 
svobody, toho času ve výkonu trestu, muži i ženy, v České republice, bez dalšího požadavku 
na škálování, nemají ve výkonu trestu odnětí svobody dostatečný prostor na vzdělávání 
se v oblasti v ICT (51 a více %). Tato skutečnost je potvrzena v obou kolech průzkumu. 
I když se situace v této oblasti v rozmezí dvou let znatelně zlepšila. V roce 2019 uvedlo, 
že má ve výkonu trestu odnětí svobody dostatečný prostor na vzdělávání se v oblasti 
v ICT, pouze 13 % respondentů, což není ani jedna pětina, v roce 2021 odpovědělo již 38 % 
dotázaných, tedy téměř dvě pětiny. Počet osob, které uvedly, že mají ve výkonu trestu 
odnětí svobody dostatečný prostor na vzdělávání se v oblasti v ICT, se tak v průběhu dvou 
let téměř ztrojnásobil. 

Graf 3: Vzdělávání ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v ICT – 2019 

Zdroj: vlastní konstrukce na základě kvantitativního průzkumu

Graf 4: Vzdělávání ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v ICT – 2021

Zdroj: vlastní konstrukce na základě kvantitativního průzkumu
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Vyhodnocení hypotézy č. 2

V návaznosti na data z kvantitativního průzkumu, která jsou v této kapitole zpracována 
graficky, se potvrzuje hypotéza č. 2, že nadpoloviční většina (51 a více %) osob plnoletých, 
pravomocně odsouzených k trestu odnětí svobody, toho času ve výkonu trestu, muži i ženy 
v České republice, bez dalšího požadavku na škálování, se domnívá, že by jim vzdělávání 
v oblasti ICT, např. práce s pc, ve výkonu trestu odnětí svobody pomohlo snadněji najít práci 
po propuštění na svobodu. K tomuto názoru se přiklání čtyři pětiny respondentů – 79 %. 
Alarmující je skutečnost, která taktéž vyplynula z kvantitativního průzkumu (Krausová, 
2021), a to že téměř pětina (17 %) dotazovaných nemá ani elementární znalosti práce 
s informačními a komunikačními technologiemi. To znamená, že počítač neumí zapnout, 
vypnout, napsat dopis, napsat email, vytvořit jednoduchou tabulku, vyřizovat internetové 
bankovnictví apod. Je tedy velmi pravděpodobné, že tyto osoby budou po propuštění 
na svobodu na trhu práce velmi těžko uplatnitelné. V přepočtu na celkový počet osob 
ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody, který činil k 15. říjnu 2021 18 839 (VS 
ČR), se jedná o 3 203.

Graf 5: Využití ICT vědomostí při hledání zaměstnání po propuštění na svobodu – 2021

Zdroj: vlastní konstrukce na základě kvantitativního průzkumu

Vyhodnocení hypotézy č. 3

V dalším kroku bádání je přistoupeno ke zpracování dat formou statistického modelování 
s využitím statistického systému Gretl s využitím jednoduché lineární regrese přes funkci 
Ordinary Least Squere. Zkoumán je vztah mezi vzděláváním v ICT oblasti u osob plnoletých 
ve výkonu pravomocného nepodmíněného trestu odnětí svobody, dlouhodobou 
nezaměstnaností a veřejnými financemi.
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U statické modelace je pracováno s údaji z roku 2019, protože zde jsou k dispozici již 
všechna potřebná data. V prvním kroku došlo k využití dostupných dat z Eurostatu 
za účelem hledání souvislostí mezi ICT vzděláním a dlouhodobou nezaměstnaností 
v EU zóně se zaměřením na Českou republiku. V následné fázi došlo k přepočtu cílového 
odhadu z dat z vlastního kvantitativního průzkumu a z nákladů na nezaměstnanost – 
zakomponování % z výzkumného vzorku, které mělo možnost získat ICT vzdělávání 
ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Jako výchozí údaj sloužila dotazníková 
otázka: „Ve výkonu trestu se mohu v oblasti ICT vzdělávat např. formou kurzů a mám 
příležitost sledovat nové trendy v této oblasti.“ Při zachování předpokladu, že 30–40 % 
osob propuštěných na svobodu má zájem si hledat zaměstnání (MPSV ČR), ale bez základů 
ICT znalostí by pravděpodobně byli všichni, nebo jejich převážná část, dlouhodobě 
nezaměstnaná. Ve finální fázi zpracování dat tak dojde k získání odhadu, o kolik by se 
ročně snížily náklady na nezaměstnanost, pokud by bylo ICT vzdělávání ve výkonu trestu 
nepodmíněného odnětí svobody více přístupné. Jednoduchý lineární model je ve tvaru

ß1 = výpočet Gretlu = koeficient const, ß2 = výpočtu Gretlu = koeficient ictp.

* ICTP / podíl osob s alespoň základní znalostí ICT, ltup – podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných na celkové pracovní síle v %, ltu – počet dlouhodobě nezaměstnaných 
osob v tisících.

Tab. 2: Zdrojová data – modelový scénář 2019

Počet vězňů propuštěných na svobodu 
ročně (VS ČR)

11 491

% osob, které mají zájem o zaměstnaní 
po výkonu trestu (RASZKOVÁ, T., 
Přesličková, H., Zhřívalová, P., 2019)

35

Osoby evidované na úřadu práce = podíl 
evidovaných na úřadu práce a počet 
propuštěných (MPSV ČR, VS ČR)

4 022

% uvádí možnost vzdělávaní v ICT – ano, 
nebo částečně (Krausová, 2020)

32

% cílová hodnota pro vzdělávání v ICT 100

Náklady na nezaměstnaného ročně v ČR Kč 
(MPSV ČR, 2021)

207 000

Zdroj: vlastní konstrukce na základě dosazení zdrojových dat
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Tab. 3: Přepočet

LTU / PRAC (počet pracovní síly v tis.) = a + b * ICTP

LTUP = podíl dlouhodobě nezaměstnaných 
na celkové pracovní sile v %

4022 / 11491 - 0,168 * (1 - 0,32)

LTUP = 0,35 - 0,168 * 0,68

LTUP = 23,6 %

LTU = počet dlouhodobě nezaměstnaných 
osob v tis.

2710

Zdroj: vlastní konstrukce na základě dosazení zdrojových dat

Tab. 4: Hlavní výpočet – teoretická úspora nákladů na nezaměstnanost 2019

Náklady před intervencí v Kč 832 522 950 

Náklady po intervenci v Kč 561 025 228 

Úspora v Kč 271 497 722 

Úspora v % -32,6

Zdroj: vlastní konstrukce na základě dosazení zdrojových dat

Na základě statistické modelace se potvrzuje hypotéza č. 3, že díky vzdělávání dospělých 
osob pravomocně odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v oblasti 
ICT (v průběhu výkonu trestu) by bylo možno následně ušetřit až 20 % nákladů 
na nezaměstnanost této skupiny po jejich propuštění na svobodu (32,6 % v roce 2019). 

Výdaje na jednoho nezaměstnaného v Česku činí 207 000 Kč/rok. Tato částka se skládá 
z podpory v nezaměstnanosti, státních plateb za zdravotní pojištění, ztrát z daní a odvodů 
za neprovedenou práci a z dalších sociálních dávek. Jedná se o odhady vycházející 
z průměrů, které nemohou přesně kvantifikovat všechny dopady nezaměstnanosti, 
zejména pokud se týká zdraví, psychiky, ztráty kvalifikace atd. (MPSV ČR, 2021). Zhruba 
60 procent lidí bez práce má pouze základní či střední vzdělání bez maturity (VS ČR, 2021). 
Poskytnuté vzdělávání či vzdělání nemá platnost pouze ve věznicích, ale i po propuštění 
z výkonu trestu a zvyšuje tak potenciální hodnotu uchazeče na trhu práce (VS ČR, 2019). 
Osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody dostávají větší šanci získat zaměstnání 
= úspora výdajů za nezaměstnané osoby z veřejných financí. 
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Závěr

Cílem příspěvku bylo představení stavu vzdělávání plnoletých osob pravomocně 
odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v České republice v oblasti ICT 
a jeho finančních dopadů na veřejné finance po jejich propuštění. Z uvedených dat je 
zřejmé, že přesto, že jsou informační a komunikační technologie běžnou součástí našich 
životů, hrají významnou roli, která navíc stále roste, cílenému vzdělávání v této oblasti 
v českém vězeňství příliš prostoru věnováno není, i když se situace postupně zlepšuje. 
Z dat, která jsou předložena v tomto příspěvku, plyne, že se za poslední dva roky – 2019 
a 2021 situace v dané oblasti posunula kupředu a k ICT vzdělávání mají přístup již téměř 
dvě pětiny vězňů. Je potřeba důkladněji mapovat investice a náklady vložené do tohoto 
segmentu a vyhodnocovat jejich efektivitu. Stejně jako apelujeme na implementaci 
moderních prvků do výuky na základních, středních a vysokých školách, měli bychom si 
být jisti, že stejný přístup bude prosazován také vůči osobám ve výkonu nepodmíněného 
trestu odnětí svobody. Protože, jak plyne z dat, nejen z uvedeného průzkumu, ale také ze 
zdrojů Vězeňské služby České republiky, je v produktivním věku, a to 30–40 let4, majoritní 
část vězňů. Pokud tedy zajistíme efektivní vzdělávání vězňů v době jejich pobytu ve výkonu 
trestu odnětí svobody, zvýší se tím jejich uplatnitelnost na trhu práce a budou schopni 
hradit si, alespoň částečně, své náklady na život na svobodě. V modelovém příkladu této 
studie vychází úspora více než 30 %, přesně 32,6 % z celkových nákladů na nezaměstnanost 
po výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, což činí 271 497 722 Kč/rok. 
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