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Zpráva:
Období mimořádných opatření z důvodu pandemie Covid-19 zabránilo našim studujícím vidět živě
různá pracoviště, kde se uplatňuje sociální práce. Studující studijních skupin 1. SPA i 1. SPB velmi
kladně hodnotili dvě videokonference s následnými besedami s odborníkem z praxe, přímo
z oblasti vězeňství, a to s vedoucím oddělení prevence a stížností z věznice Světlá nad Sázavou
mjr. Bc. Janem Doležalem, který má profesní zkušenosti i z věznice Rapotice. Studujícím poskytl
možnost srovnání nápravného zařízení Rapotice, které je profilováno pro odsouzené muže v typu
zařazení ostraha s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení, a z věznice Světlá nad
Sázavou, která je zařazena do kategorie věznic s ostrahou. Trest zde vykonávají odsouzené ženy
v odděleních s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení a v oddělení se
zvýšenou ostrahou. Dále je zde zřízen oddíl pro výkon trestního opatření odnětí svobody pro
odsouzené ženy a oddíl pro výkon vazby matek nezletilých dětí do jednoho roku dítěte. Naše
studující nejvíce zajímala právě oblast „s mámou v base“, což je světový unikátní projekt ČR, kdy ve
speciálním oddělení žijí a odpykávají si trest matky, které mohou mít u sebe malé děti. Tedy místo
cel, jež jsou např. v Rapoticích, studující viděli fotografie barevných pokojů a spokojených dětí
s matkami, které o ně pečují i v době výkonu trestu. Na obsáhlou a poutavou prezentaci
s množstvím fotografií interiérů obou věznic navázala vždy velmi bohatá diskuze o životě ve věznici
i o vězeňství v naší republice.
Děkujeme za možnost vidět a slyšet atmosféru vězeňství touto distanční metodou, která nám
umožnila pocítit opravdové zaujetí odborníka z praxe a získat množství užitečných informací z
rezortu, v němž mohou najít uplatnění i naši studující. Velmi si této možnosti ceníme.
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