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Ukázat nedůvěru jako důkaz důvěry…

Poznámka vydavatele

Tento  článek  považuji  za  zlomový  v mnohém ohledu.  Jednak  jím vstupuje  na  scénu  brilantní  slovenský  překlad
kolegyně RNDr. Marty Lomnické, jíž jsem zavázán vděčností, že přijala nevděčný úkol překladatele, který je naplněn
nejlépe právě tehdy, když si při čtení textu ani nevzpomeneme, že jde vlastně o překlad. Její zásluhou a odbornými
kvalitami překladu se tak dostává českému i slovenskému čtenáři  KONSu do rukou jedinečný text z “hraničního”
kontextu systemické práce v prostředí věznice, svědčící o tom: „Dá-li se i ve věznici pracovat systemicky, pak to jde
pravděpodobně všude!“

Text  má  dále  dle  mého  soudu  nesmírnou  hodnotu  srovnávací  praktické  zkušenosti  na  téma  “jak  vstupovat  do
svébytného, uzavřeného sociálního kontextu“: „Jako vyučení a nadšení systemici se pokoušíme akceptovat rozpory a
odrážet je, nestavět se jednostranně na jednu stranu, ale upravovat, vyvažovat a komunikovat ji v celém systému…“

Jsem přesvědčen, že daný článek má též nesmírnou hodnotu teoretického příspěvku k fungování sociálního systému,
jak  jej  definuje  Niklas  Luhmann.  Obrazně  řečeno,  na  prostředí  věznice  nejvýmluvněji  demonstruje,  že  lidskou
vzájemnost – její netriviální, nevěcnou a nezvě(c)znitelnou povahu – nelze umrtvit ani v sociálním prostředí, kde za
důvěru (obě  strany!) platí  ohrožením fyzické i psychické integrity.  To, že i v prostředí věznice neustále fungují a
neustále se obnovují neformální osobní vztahy – tím více, čím neprodyšněji daný systém diktuje jejich vymýcení – je
jevem, jenž je současně triumfem hloubky použitelnosti Luhmannovy teorie.

Text zároveň ukazuje niternou souvislost mezi tzv. sociálním systémem – živeným lidskou důvěrou a otevřeností, tzv.
problémovým  systémem –  bolestným  úskalím,  redukujícím  důvěru  a  otevřenost  na  útrpný  tanec  sebe  sama
potvrzujících  negativních  očekávání,  obvinění  a  sebeobvinění  –  a  institucionalizovanou,  trivializovanou  lidskostí,
nejpregnatněji  zosobněnou ve specificky lidské formě  životních paradoxů – v instituci  vězenství.  Můžeme říci,  že
zatímco sociální systém, jak jej koncipuje Luhmann, je nesen latentním paradoxem (udržet jednotící téma, a to tak že
je  stále  měněno,  posouváno a  tím kvalifikováno),  systém typu instituce-vězení  je  nesen  paradoxem manifestním:
přimět  odsouzeného k socializaci,  tedy ke změně,  a  to  tak,  že se zcela přizpůsobí  daným a neměnným poměrům
sociální organizace vězení.

Funkčnost věznice jako výsostné formy života celé lidské společnosti – jejího zrcadla, je současně zrcadlem nás všech.
Je příležitostí vidět sebe sama v zrcadle nemilosrdně ostrých hran, v zrcadle vyjevujícím paradoxy naší každodennosti,
paradoxnost  naší  všední  komunikace,  paradoxnost  témat  každého lidského souručenství.  Téma vězenství  vyjevuje
základní  lidské  téma,  základní  lidskou  snahu:  „(Ty)  zabezpeč  změnu,  abych  (já)  se  nemusel  měnit  –  zabezpeč
neměnnost, abych se mohl měnit.“ Nebo, jinak řečeno, „Zabezpeč změnu, abychom my se nemuseli měnit – zabezpeč
svou neměnností a poslušností, abychom my ostatní mohli doufat, že naše životy zůstanou nezměněny (a budeme je
moci vložit do rukou našich potomků).“

Jsem přesvědčen, že tato práce přináší mnohé bezprostřední konsekvence pro oblast klinické, sociální, institucionální i
pedagogické praxe a že tedy může vyvolat patřičnou diskusi.

Praha, 30. 3. 2000

Vratislav Strnad
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Väzenie zo systemického pohľadu

(Väzenie ako miesto systemickej práce na zmene.)

O význame väzenia

Je viacero pádnych dôvodov, prečo venovať väzeniam pozornosť:

Podľa rôznych empirických prieskumov sa takmer každý občan dopustí počas svojho života jedného alebo viacerých
trestných činov,  a tak sa dostane aspoň  do prvej predfázy, ktorá predchádza väzeniu.  Na druhej  strane je väzenie
miesto, kde sa nachádzajú osoby, ktoré vyvolávajú obavy (a čiastočne dokonca aj z oprávnených dôvodov). “Väzenie”
vyvoláva zdesenie a silné pocity (strach, súcit, nenávisť, pocity viny, atď.) – a nech je to len vnútorné väzenie v nás
samých.

Väzenie má vo veľkej miere symbolický význam. Najrôznejšie spoločensko – politické a právne-teoretické, ale aj
hlboko psychologické paradigmy súhlasia s divergujúcimi a viac či  menej  originálnymi zdôvodneniami v tom, že
dôležitá funkcia väzenia pozostáva v účinnom demonštrovaní  tvrdenia:  „Kto sa do mňa dostane,  ten sa má zle!“.
Potreba, zmysel tohto vyjadrenia sú spracovávané veľmi kontroverzne.

Od kriminality a aj od väzenia sa odvíjajú miliardové obchody, vracajú sa k nemu početné literárne aktivity od Grófa
Monte Christa a Spomienok Casanovu, až po Bozk pavúčej  ženy – väzenie ako podnet ku kultúre,  zobrazovanie
kriminality ako masový tovar významnej výmennej hodnoty.

Väzenie sa považuje obyčajne za protipól občianskej spoločnosti. Pozornosť patrí tomu, čo odlišuje väzenský život od
života na slobode. Na väzenie sa však treba pozerať ako na miesto, v ktorom sa “vo vnútri” úplne presne odzrkadľujú
spoločenské  javy  “vonku”,  ako  laboratórium,  v ktorom  je  pregnantne  viditeľný  spôsob  fungovania  sociálnych
systémov v úzkom priestore a pod silným tlakom.

Mojím príspevkom budem sledovať viacero cieľov:

Ako už bolo povedané, väzenie nie je “opačný svet” k vonkajšiemu svetu, ale zhustenie toho, čo mnohí považujú za
“normálnosť”. Rovnako ako v minulosti je vlastná logika veľkého počtu organizácií, ktoré určujú spoločenskú realitu,
stále relatívne jednoduchá: Zoberieme ľudí, peniaze a normy, ako aj donucovacie prostriedky na ich presadenie. Keď
sa objavia problémy s chodom, zvýšime vstup – prednostne ten, ktorý stojí najmenej, a teda: viac a/alebo prísnejšie
normy a, ak sa dá presadiť, zvýšenie nátlaku a (tichej) sily. Väzenie umožňuje študovať, akú vlastnú dynamiku má
organizácia, ktorej primárnym dôvodom existencie je úplná trivializácia ľudského správania. K tomuto štúdiu chcem
priniesť príspevok, v ktorom sa pokúsim o široký systemický spôsob uvažovania.

Aj osoby, ktoré majú vo všeobecnosti diferencovaný spôsob hodnotenia spoločenských javov, majú sklon k tomu, že
v prípade, že sa majú vyjadriť k “väzeniu”, sklzujú do “plagátovej” roviny. V nasledujúcom by som chcel cieľovej
skupine kvalifikovaných multiplikátorov sprostredkovať mnohovrstvový pohľad na “väzenie”. Pokúsim sa zobraziť
skúsenosti so systemicky orientovanou poradenskou a tvorivou prácou v systéme, ktorého bežná vlastná logika je
mechanická a autoritárska, a tak prispieť k diskusii o tých, ktorí poskytujú služby interne.

Aj po dvadsaťročnej činnosti v oblasti rakúskeho výkonu trestu a pomoci ľuďom vo výkone trestu (z toho 13 rokov
ako vedúci terapeuticky orientovaného zariadenia pre výkon trestu a od konca roku 1992 ako vedúci Centra ďalšieho
vzdelávania vo výkone trestu) predstavuje pre mňa moje povolanie aj naďalej nielen intelektuálnu, ale aj emocionálnu
výzvu.  História môjho systemického štúdia,  v ktorom doteraz zohrali  významnú úlohu predovšetkým Axel  Exner,
Roswitha Königswieser, Richard Timel a Rudi Wimmer (nech sa uvedenie ich mien považuje za formu poďakovania),
hrala neposledne dôležitú úlohu pre súčasné formovanie mojej profesijnej identity. Príprava tohto príspevku bola pre
mňa napínavou a radostnou príležitosťou.

Väzenie ako systém

Akými okuliarami sa pozerá väzenie

Systémy vnímajú cez svoje odlišnosti. Priradené rozdiely určujú operácie každého systému. Počas svojej špecializácie
na určitú spoločenskú úlohu redukujú sociálne systémy svoje kritériá pre relevantné udalosti na hlavný rozdiel, čiže na
zásadné rozlíšenie, ktoré významne riadi nielen ich vnímanie, ale aj ich vlastnú logiku a tým aj ich konanie. Všetky
ostatné kritériá nie sú nevyhnutne nevýznamné, ale sú mu jasne podriadené (Wilke 1992, str. 23).

V právnom systéme ide v zásade o odlíšenie zákonný/nezákonný, v nemocnici o zdravý/chorý. Akým odlíšením sa
vyznačuje väzenie, aby plnilo svoju úlohu? Aké má vlastne poslanie? Pozrieme sa do zákona a do štandartnej literatúry
(napr. Kaiser/Kerner/Schöch 1992, str. 143), ide o:

1) Privodenie zla – teda: potrestať /nepotrestať.

2) Zlepšenie – teda: starať sa / nestarať sa.

3) Bezpečné “uschovanie” – teda: bezpečný/nie bezpečný.

Sociálne procesy učenia potrebujú akceptovateľnú základnú klímu. Príprava na život mimo väzenia je možná tým skôr,
čím viac má život “dnu” do činenia so životom “von” a existujú kontakty s vonkajším svetom (takzvané uvoľnenia).
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Čím je niekto “bezpečnejšie uschovaný”, čím viac jeho život zodpovedá požiadavkám trestu, tým menšia je šanca na
neskorší  životný  štýl,  ktorý  zodpovedá  “požiadavkám  života  spoločnosti”  (rakúsky  zákon  o  výkone  trestu).  Aj
odbornej  vede  už  napadlo,  že  to  všetko nejde zvlášť  dokopy.  Hovorí  sa  o  „protiklade  bezpečnosti  a  opätovného
začlenenia sa do spoločnosti“ (Kaiser/Kerner/Schöch ). Čo robí systém pre to, aby zvládol navzájom si odporujúce
požiadavky?.  Hľadá  si  nový  základný  rozdiel,  ktorým  môže  manipulovať,  v tomto  prípade:  prispôsobený  /
neprispôsobený

Tu nejde o rozdielnosti, ktoré sa riadia logikou nárokov, ktorých úplné uspokojenie by vytvorilo iba nové problémy,
ale o rozdiel zabezpečujúci prežitie To najhoršie, čo sa môže prihodiť väzeniu je, že sa v ňom zavretí dostanú mimo
kontrolu,  že  “pokoj  a  poriadok”  (dvojica  pojmov,  ktorá  sa  v rakúskom  zákone  pre  výkon  trestu  spomína
sedemnásťkrát, “poriadok” sám osemkrát) sa zosypú. Absolútne prispôsobenie sa mašinérii väznice je to, čo má naozaj
význam – všetko ostatné je menej dôležité. Musil (1970, s. 532) o osude psychicky narušeného vraha: „Bol dopravený
na svoje miesto ako klinec, ktorý sa zatlčie do steny, keď tam raz už trčí, nikto ho viac nevníma.“

To je jeden z dôvodov, prečo poskytuje väznica tak málo ako “zlepšovacie zariadenie”. Dokonalé prispôsobenie sa
väznici znamená neschopnosť  žiť  (väzenské príslovie: „bol vynikajúci väzeň,  príde zas”). Tak je možné vysvetliť,
prečo  pokusy  dosiahnuť  humánne  orientovanú  profesionalizáciu  práce  vo  väzení  spravidla  stroskotajú,  prejdú  na
alibistické akcie alebo sa v najlepšom prípade zredukujú na úzku zónu pozitívnej činnosti s malým dosahom.

V organizáciách sa obyčajne rozlišuje medzi funkciami, ktoré udržiavajú systém, a tými, čo plnia úlohy. Vo väzení je
udržiavanie systému zároveň plnením úloh. Ďalšia veľká diferencia je medzi “vnútorným” a “vonkajším”. Personál
prechováva voči všetkému, čo prichádza zvonku alebo chce von veľkú nedôveru. U väzňa je to tendenčne opačne.
Tomu “von” prináležia nielen túžby, pozitívne fantázie a nádeje, ale aj strach a pochybnosti.

Tých, čo sú v tme, nie je vidno – ale veľa sa o nich hovorí
V protiklade ku oficiálnemu právu na kontrolu sa vo väzení – v dôsledku sejfového systému zariadení a vzájomne
vyhranenou potrebou a nutnosťou hraníc – ešte menej  ako v iných ústavoch priamo zmyslovo vníma, ako sa iní
správajú a komunikujú. Je ale dosť času na to hovoriť o tom, čo sa “skutočne” počulo alebo videlo. To platí nielen pre
väzňov, ale aj pre úradníkov, zvlášť nočné a víkendové služby, keď sú v popredí čisto strážne úlohy.

Máme stotisíckrát viac nervových buniek (10 miliárd) ako zmyslových buniek (100 miliónov) a sme teda stotisíckrát
citlivejší voči zmenám v našom vnútornom svete ako voči zmenám vo svete, čo nás obklopuje (v. Foerster 1985, str.
51,  Wimmer  1992,  str.  93).  Tento  biologický  vzťah  tu  nachádza  príslušnú  analógiu  v sociálnom  systéme.
Štruktúrovanie sociálnych kontaktov ponúka málo príležitostí k bezprostrednému zmyslovému vnímaniu, určite však
hodne pre  výmenu fantázií.  Preto  nie  je  prekvapivé,  akým konštrukciám skutočnosti  je  za  mrežami  v niektorých
prípadoch priradená právoplatnosť (so všeobecným súhlasom) a ako zásadne ovplyvňujú konanie. Svet za mrežami je
svet fantázií – nielen väzňov o živote na slobode, ale aj všetkých členov inštitúcie.

Nový triviálny stroj väznice
Väznica, ako totálna inštitúcia, je kompetentná a zodpovedná za všetky vonkajšie prejavy svojho živého inventára.
Existujú  detailné  a  formálne  prísne  záväzné  inštrukcie  pre  obsluhu,  ktoré  samozrejme určujú  aj  spôsob  ďalšieho
postupu v tých rušivých prípadoch, ktoré sa už vyskytli, alebo hrozia. Väzeň je objekt, ktorým sa “disponuje”, ktorý je
podriadený  moci  a  sile  inštitúcie,  ktorý  však  sám v žiadnom prípade  nemá  priestor  na  jednanie  okrem práva  na
dodatočné  sťažnosti.  Väzenie  požaduje  autoplastické,  a  teda  striktne  pasívne  prispôsobenie  sa  väzňa,  oficiálne
neznesie žiadnu formu aloplastického prispôsobenia sa, teda aktívneho ovplyvnenia okolitého sveta. Tento obraz stroja
je preludom práve tam, kde na jednej  strane musia existovať  ľudia s kľúčom s inými ľuďmi bez kľúča v úzkom
priestore počas relatívne dlhej doby. Detská prostota, ktorá ho ako taký odmaskuje, však chýba.

Žiadne väzenie na svete by nebolo realizovateľné s výlučne triviálnym riadením – teda výlučne podľa logiky, ktorá
tvrdí, že určitý postup riadenia má vždy za následok určitú predpokladateľnú reakciu, a týmto spôsobom je systém
ovládateľný. Správanie sa systémov väzňov je rovnako netriviálne, teda nevypočitateľné a svojhlavé, ako aj u iných
sociálnych systémov.

Nakoľko netriviálne, kruhové nástroje riadenia (napr. spolu dojednané dohody) sa oficiálne nepredpokladajú, dokonca
sú  zakázané,  nasleduje  netriviálne  vybavovanie  toho,  čo  triviálny  stroj  upraví  alebo  by  upravil:  prenechá  sa  mu
dobrovoľne pole v neformálnej až ilegálnej oblasti.

Väzenská sociológia (Pilgram 1978, s. 139; Gratz 1986, s, 129) hovorí v tejto súvislosti o “defektoch moci” (mohlo by
sa povedať tiež: morálne až právne pochybné pokusy o opravu tých defektov moci, ktoré sa týkajú podstaty problému)
a “korupcii autority” (alebo: pokuse nahradiť chýbajúcu riadiacu silu formálnej autority neformálnymi mocenskými
prostriedkami). Koniec koncov nejde o nič iné, ako aj v iných organizáciách:

- cielené  venovanie  pohľadu  alebo  odvrátenie  sa,  ktoré  sa  neriadia  bezpodmienečne  podľa  predpokladaných
kalkulácií,

- selektívne a manipulatívne zaobchádzanie s informáciami,

- oportunistické, čiastočne nelegálne rozdelenie pozitívnych a negatívnych tovarov,

- aj dvojznačné zaobchádzanie s meniacimi sa koalíciami a konfrontáciami
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- teda o všetko to nie bezpodmienečne vznešené, čo sa označilo vznešeným výrazom mikropolitika a možno ho
chápať aj ako úplne funkcionálne.

Situácia  vo  väzeniach  je  predsa  len  zvlášť  nepríjemná  (nútená  spoločnosť  celé  dni  v tesnom priestore;  pozitívne
sankcie  sú  k dispozícii  len  obmedzene;  donucovacie  prostriedky  podliehajú  rôznym  zákonným  a  pragmatickým
obmedzeniam; obyčajne najúčinnejšia sankcia, sociálne vylúčenie, nefunguje).

Potom neudivuje,  že  príliš  veľká  možnosť  ovládania  ľudí  pomocou  noriem a  donucovacích  prostriedkov  má  za
následok vznik subkultúry nielen medzi väzňami (presne popísaná a relatívne rozsiahla je pravdepodobne iba u nich).

Podrobenie sa ako oficiálne, kompromis ako skryté riešenie konfliktov

Na riešenie konfliktov existuje šesť základných vzorov (Schwarz 1984). Tento repertoár je u väzňov silne obmedzený.

Útek – je zakázaný pre obidve strany.

Zničenie a boj – Aj keď existuje u obidvoch strán celé množstvo fantázií a príležitostne aj prejavov týmto smerom:
historicky sa na väzenie treba pozerať ako na alternatívu ku zničeniu (telesný trest alebo trest smrti) a boju (spory);
v súčasnosti sú také pokusy o riešenie zakázané alebo prísne riadené predpismi.

Podrobenie  sa  alebo  podriadenie  sa –  To  je  spoločenská  požiadavka  na  výkon  trestu  a  aj  primárne  narábanie
s konfliktami vo väzení.

Delegovanie –  Právny štát  ponúka možnosť  presunu väzenských konfliktov  na  vyššie  orgány pre  výkon trestu  –
v mnohých prípadoch predpísanú – a riadnu súdnu právomoc alebo najvyšší súd, čo môže byť niekedy aj funkčné, no
v mnohých prípadoch vôbec nevedie ku deeskalácii konfliktu a redukcii sociálnych a osobných napätí.

Kompromis – Táto stratégia sa oficiálne nepredpokladá – možno preto, že model úplného podrobenia sa väzňa autorite
štátu a jeho orgánom nepotrebuje kompromisy, dokonca vyzerá zle. Skutočná vzájomná závislosť (viď 2.3) spôsobuje,
že  čiastočné ustúpenie  a  vzájomné obchody (aj  žmurknutím oka)  sú  nutnosťou.  To redukuje  napätia,  môže  však
produkovať stres, nakoľko sa to často stáva v inštitucionálnej šedej zóne.

Konsenzus – Ani toto zaradenie sa oboch strán do spoločného všeobecna, ktoré je základom dlhotrvajúcej spoločnosti,
sa v oficiálnom repertoári nepredpokladá. Nestretávame sa s ním často ani v praxi, nakoľko vyžaduje nielen príslušný
základný postoj, ale aj diferencované sociálne techniky, ktoré obyčajne nie sú za mrežami k dispozícii.

Plánované hospodárstvo a čierny trh

Ak sa na sociálne vzťahy pozeráme ako na výmenné vzťahy, na správanie sa ako na tovar („Kto jedná, ten obchoduje“;
Simon a.  Conecta  1992) ,  musí  väzenie  imponovať  ako do detailov premyslené,  prísne centralizované plánované
hospodárstvo – s nevyhnutným následkom vzniku čierneho trhu pre jednania. Potiaľto je “subkultúra pasažierov” so
všetkými jej negatívnymi dôsledkami nevyhnutnou zložkou väzenského systému a nič, čo by vyžadovalo osobitnú
patológiu a deviáciu príslušných osôb. Čím je rozsiahlejšie a obmedzujúcejšie plánované hospodárstvo, čím je v ňom
menej hodnotená osobná integrita, čím je teda rigidnejšie oficiálne zariadenie, tým mnohostrannejšie, organizovanejšie
a  aj  deviantnejšie  budú aktivity  čierneho trhu  (tým bujnejšie  a  aj  brutálnejšie  sa  rozvíja  subkultúra  väzňov).  Pri
simulovaní  “väznice”  v jednom  sociálno  –  psychologickom  experimente  na  univerzite  v Stanforde  s  vyslovene
“normálnymi” študentmi, bolo nutné tento pokus predčasne prerušiť, pretože sa atmosféra stala tak veľmi podobná
atmosfére  vo  väzení  a  nápadnosť  v  chovaní  účastníkov  testu  taká  veľká,  že  sa  pokračovanie  experimentu  zdalo
neobhájiteľné (Weis 1976, str. 246). O tom, čo sa odohráva v systéme, sa rozhoduje oveľa viac cez spôsob spojenia
jeho elementov, ako cez vlastnosti jeho stavebných kameňov.

Byrokracia ako zostrenie trestu a prostriedok konzervovania

Väznicu je možno chápať aj ako byrokraciu, ktorá sa tými, ktorí sú jej podriadení, zaoberá 24 hodín denne. Pritom ide
vlastne o zostrenie odňatia slobody, o ktorom tí, čo stoja mimo, príliš veľa nevedia. Ako by ste sa cítili, keby ste mali
do činenia s daňovým úradom 24 hodín denne po celé mesiace a roky, prípadne po celý život?

Pre lepšie pochopenie väzníc sa preto odporúča použiť výsledky výskumu byrokracie. Najmä tak je možné vysvetliť,
prečo je história reformy väzníc rovnako stará ako väznice samotné, ale väznica si zachovala svoje pôvodné “ja”.

Byrokracie majú zvlášť výrazné a účinné neformálne štruktúry. Kto ignoruje neformálny systém, nemôže ovplyvniť
proti nemu alebo bez neho žiadne zmeny vo formálnej oblasti, kto vstúpi do neformálneho systému, zamotá sa v ňom
(Winger 1988, str.  24).  Pritom neformálny systém otvára tým, ktorí sú v ňom obratní,  také šance, že štrukturálne
zmeny sú v porovnaní s tým nepríťažlivé.

Paranoja ako nevyhnutnosť
Obyčajne  vedú  väznice  uniformovaní  zriadenci,  ktorí  majú  viac  či  menej  paravojenskú  identitu.  Civilný
špecializovaný personál vo všeobecnosti zohráva z hľadiska počtu, ale aj pre vlastnú logiku systému, iba obmedzenú
úlohu. V Rakúsku je označenie personálu “justičná stráž”, čím je úplne presne popísaná základná úloha systému, totiž
strážiť (a zatvoriť alebo prepustiť). Ak chce byť niekto dobrým strážnikom, musí byť nedôverčivý a podozrievavý. Ak
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niekto  chce  ako  väzeň  aspoň  s polovičným  úspechom  prekonať  ťažkosti,  musí  si  zadovážiť  povolené,  ale  aj
nepovolené výhody, poistky a privilégiá, ktoré to potvrdzujú a bránia.

O tom opakovane svedčia aj správy o politickom alebo vojenskom väzenstve . Paranoja v dosť značnom rozsahu nie je
v tomto systéme žiadny patologický stav, ale znak, že sa pochopilo, o čo tu ide. Tým sa vytvára rozhojdaná slučka
nedôvery, špirál: kontrola – obídenie – ešte viac kontroly – ešte prehnanejšie obídenie sa.

V osobných vzťahoch znamená otvorený prejav nedôvery už dôkaz dôvery, ktorý sa vo väzení – aj medzi personálom
– dokazuje zriedkavo. Negatívne spätné väzby sa tak dostanú cez dlhšie alebo kratšie reťaze najprv k adresátom –
ďalšia živná pôda pre paranoju.

Ako väzenie dáva do poriadku svoje bláznovstvo
Vzniknutá slučka nedôvery, rozkmitaná, a teda so zväčšujúcou sa odchýlkou, by bez korigovania priviedla systém skôr
či  neskôr do takého stavu,  ktorý by sa vyznačoval  úplným preťažením personálu,  zrútením kontroly a masívnym
odmietaní spolupráce zo strany väzňov. Rôzne korekcie však slúžia k tomu, aby to nedošlo tak ďaleko:

– selektívne používanie noriem, ktoré sú charakteristické prenormovaním (pre všetkých zúčastnených vo väzení je
takmer nemožné, aby aspoň čiastočne nekonali proti predpisom a protizákonne),

– mlčanlivý súhlas, občas vyjadrený iba žmurknutím oka,

– zníženie  tlaku,  ak  manometer  kotla  začína  vibrovať,  predovšetkým:  vybudovanie  osobných  vzťahov,  súcit,
schopnosť  vciťovať  sa a finančná podpora. Príznačne sa aj táto forma stabilizačného správania stáva čiastočne
kradmou alebo sa legitimuje ako čisto oportunistická.

V porovnaní s medzinárodným výkonom trestu je ten rakúsky na jednej strane nadpriemerne represívny, na druhej
strane sa vyznačuje skôr menším počtom rozruch spôsobujúcich incidentov, ako je to v iných krajinách. Príčina by
mohla byť v rakúskych byrokratických tradíciách. Musil hovoril v knihe Muž bez vlastností (1970 str. 33) o byrokracii
rakúsko-uhorskej cisársko-kráľovskej monarchie ako o “najlepšej byrokracii Európy”, medziiným preto, lebo vládla
“spôsobom málo citlivým, ktorý starostlivo otupil všetky ostria”. To platí nielen pre ostria mimo, ale aj vo vnútri
systému. Musilov objav nie je nesporným. Hodí sa však v každom prípade na vysvetlenie toho, čo odlišuje rakúsky
výkon trestu od iných krajín, ktoré nezlomne schvaľujú základnú vetu “fiat justitia, pereat mundi”. Súčasná byrokracia
výkonu trestu sa v Rakúsku vyznačuje zmyslom pre možný vývoj silového poľa, ktoré ju obklopuje, pragmatickým
podchytením eskalácií,  neformálnym vybavovaním problémov,  ktoré  vzniknú  pri  službe  podľa  predpisov.  “Žiť  a
nechať  žiť”  a  “Nepotrebujeme  žiadneho  sudcu”  očividne  značne  uľahčujú  realizáciu  rozsudkov  a  umožňujú
bezporuchovú prevádzku silného, ale zároveň citlivého represívneho stroja.

Odmietnutá pospolitosť

Formálne rozdeľuje strážiaceho a stráženého ostrá hranica medzi právom a bezprávím, právnym štátom a zločinom.
Vzťah medzi pracovnými podmienkami úradníkov a životnými podmienkami väzňov je možné vidieť  ako príklad
nulového súčtu: čo sa dá väzňom, musí sa zobrať úradníkom.

Ale aj na väzenie je možné pozerať sa s konceptom kultúry organizácie.

Pri  všetkej  rozdielnosti  –  ktorá  existuje  aj  vo  výrobných  podnikoch  medzi  rovinami  hierarchií,  približne  medzi
robotníkmi a manažérmi – je možné vypátrať rad spoločných znakov. Po prvé – väzenie je typický svet mužov (iba
približne päť  percent uväznených v Rakúsku sú ženy – písanie o zvláštnostiach ženských väzníc prekračuje rámec
tohto príspevku). Na obidvoch stranách sa pristupuje tomu zodpovedajúcim mužským spôsobom: demonštrácia agresie
a zúrivosti dokazuje, že je človek správny chlap, symptómy depresie sa neodporúča ukazovať, absolútne nebezpečné je
však ukázať náklonnosť a vyjadriť blízkosť a teplo. Pri silnom tlaku skupiny smerom ku konformnému správaniu sa
zostávajú podivíni stáť mimo. Svet sa delí na dve polovice podľa schémy priateľ – nepriateľ (zahrnutý – vylúčený), iné
vnímanie vzbudzuje pohoršenie: ak niekto nastúpi do väzenia ako nový, či už to je ako zriadenec alebo ako väzeň –
znamená, musí začať úplne dolu. Takmer nič, čo dosiahol vonku ohľadom kvalifikácie a statusu, nemá cenu. Stáva sa
článkom prísne hierarchického systému, ktorý produkuje strach a vyžaduje vonkajšie podrobenie sa. Všetok strach,
ktorý je okolo (Georg Bernard Shaw: “Najustráchanejší  muž vo väzení  je  riaditeľ”)  je  nedovolený a viaže tomu
zodpovedajúc veľa energie.

Mnohé o kultúre organizácie bolo už rozpracované skôr, zvlášť fixovanie negatívnych udalostí. Historky sa rozprávajú
väčšinou o osobách so zvlášť nápadným , väčšinou odlišným chovaním.

Aj vo väzení sú originály

Dokonca aj totálna inštitúcia so stuhnutými formálnymi a výraznými neformálnymi štruktúrami znamená pre v nej
žijúce a pracujúce osoby len zväzok so značným podtlakovým účinkom, nie však násilnú determinantu správania.
Práve  vo väzení  je  možné spoznať  na  obidvoch stranách originály,  ktoré  bránia  svoju operačnú uzavretosť,  teda
zachovanie individuality a svojbytnosti oproti okolitému svetu imponujúcim spôsobom. Kto je schopný hrať s veľkým
nasadením (trochu s bezohľadným sebapoškodzovaním alebo udávaním dookola a sťažovaním sa), ten môže vyhrať
vysokú cenu:  jednotliví  väzni  opakovane dokážu zmeniť  celý  systém (prekračujúc jednotlivé ústavy)  na masívny
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vecný nátlak, priviesť k výbuchu v systéme latentne existujúce štiepiace tendencie a tak ukázať zraniteľnosť pevností.

V rámci spomínaného amerického laboratórneho experimentu (Weis 1976, str. 246) je možné rozdeliť študentov, ktorí
predstavovali dozorný personál, podľa ich správania do troch skupín:

- takí, ktorí vykonávali “službu podľa predpisov” a podľa možnosti sa vyhýbali osobným kontaktom so študentmi
v úlohe väzňov;

- takí, ktorí podporovali konflikty a riadili sa agresívnymi impulzmi, a tak pôsobili destabilizujúcim spôsobom;

- takí, ktorí zvyšovali stabilitu systému osobným záujmom a individuálnym porozumením k “väzňom”.

Podľa mojich skúseností sú všetky tri skupiny zastúpené aj v skutočnej väznici. Prvá skupina je najväčšia. Druhá je
malá. Ako to zodpovedá rozloženiu vo veľkých skupinách, predstavujú agresívno – paranoidnú zložku systému, ktorá
účinne  podporuje  celkovú  dynamiku.  Tretia  skupina  je  pre  fungovanie  inštitúcie  veľmi  dôležitá,  pracuje  však
“podzemne”, až nebadane, ale dostáva sa jej málo vďaky (výnimka potvrdzuje pravidlo: niektorí vedúci zariadení si
držia komunikatívne prirodzené talenty ako “žehličky”, ako prostriedok na žehlenie záhybov, ktoré spôsobili prvé dve
skupiny.)

Význam a dôležitosť neformálnej oblasti napomáha nielen v osobnej, ale aj v inštitucionálnej rovine šanci konať a
umožňuje  mnohorakosť  v predurčenosti.  Aj  zariadenia  majú  svoj  vlastný  život  s udivujúcou variabilitou,  ktorý je
opakovane  vystavovaný  napádaniam  a  silne  bránený.  Prílišný  nárok  na  veľmi  tesnú  väzbu,  totiž  úplnú
determinovanosť každej roviny systému rovinou vyššou, vytvára v systéme masívny protipohyb. Ako výsledok tejto
skutočnosti vedú zariadenia vždy relatívne silný vlastný život.

Väzenie ako väzeň spoločnosti
Dobrý väzeň je pre väzenie taký pasažier , ktorý sa vžije do jemu pridelenej role bez odporu a bez ťažkostí, rovnako
bez problémov vykonáva jemu pridelené práce, v žiadnom prípade nemá nápadné chovanie, neponosuje sa a vynechá
všetko, čím by mohol urobiť systém sporným – robí teda všetko tak, ako keby mohol bez problémov prebrať jemu
pridelenú rolu autoplastického, a teda úplne pasívneho prispôsobenia sa.

Očakávania spoločnosti od výkonu trestu, aby fungoval ako triviálny stroj bez trení, ho stavajú do úlohy väzňa. Túto
úlohu preberie ochotne a oddane. Komplexné spoločenské problémy, ako napr. problém drog, alebo rôzne problémy,
ktoré vznikli pádom železnej opony (želanie Torbergovej tety Olesch „Boh nás chráň pred tým, aby sa splnili naše
želania“ sa v prípade železnej opony ukázali ako pravdivé do tej miery, že vznikol veľký dopyt po väzniciach), sa
neriešia  s väčšou  dávkou  fantázie  a  kreatívnejším spôsobom,  ale  zveria  sa  trestnému  právu,  a  tým preťaženému
výkonu trestu. Tento sa so strachom vyhýba tomu, aby začal s inými štátnymi subsystémami a spoločnosťou dialóg o
problémoch, ktoré preň vznikli, a o svojich ohraničených možnostiach, ale odovzdá sa pokorne svojmu osudu.

Viesť väzenie aspoň sčasti bez incidentov a nenápadne predstavuje komplexnú a náročnú úlohu, ktorá rovnako ako
zvládnutie života väzňa zostáva zvyčajne nepovšimnutá a bez vďaky. Dvojnásobný výkon prispôsobenia sa zo strany
výkonu trestu (jeho vlastné, úplne pasívne prispôsobenie sa želaniam spoločnosti a aktívne, totiž prispôsobenie väzňov
poriadku zariadenia) nie je ako také docenené. Rovnako ako aj preň je prispôsobenie sa väzňov samozrejmosťou (viď
Gratz 1993).

Ak sa stane, že výkon trestu poskytne zlú službu, ihneď ho postavia na pranier médií. Hneď v prípade noriem, ktoré
tvorí  pre  väzňov,  sa  výkon trestu  nachádza  v nezávideniahodnej  polohe,  ktorá  vyplýva  z  navzájom protirečivých
oficiálnych cieľov výkonu trestu, ako sú potrestanie, starostlivosť, resp. zlepšenie a bezpečnosť. Súčasne sa mu vyčíta
nehumánne, zbytočne represívne zaobchádzanie a zanedbávanie, ako aj príliš malé resocializačné snahy a prehnané
zaistenie, ale aj rozmaznávanie väzňov, nenormálna humánnosť, ohrozovanie obyvateľstva a prehnaná námaha kvôli
ľuďom, ktorí  si  to nezaslúžia.  Stratégia väzníc zodpovedá stratégii  skúsených väzňov:  ukryť  sa,  len nevyčnievať,
podľa možnosti málo robiť veci, čo by mohli byť predmetom výčitky; a keďže jej predmetom môže byť takmer všetko,
zostať pasívny.

Iluzórne a vôbec nie tiché nádeje spoločnosti, že výkon trestu by mohol fungovať ako konečné miesto pre “uloženie”
problematických ľudí, alebo by pomocou dočasného zatvorenia mohol aspoň poskytnúť stopercentnú ochranu pred
vylúčenými, preťažujú väznice.

Niečo sa musí zmeniť, aby to zostalo rovnaké – aj vo väzení?
Z hľadiska svojej vnútornej logiky sú väzenia zariadené na to, aby udržiavali, viazali ľudskú energiu. Príkaz H. von
Foerstera „Vždy konaj tak, aby si zvyšoval počet možností!“ (1988, str. 33) sa vo väzení mení na opačný imperatív:
„Vždy konaj tak, aby si obmedzil možnosť konania!“

Táto energiu ničiaca, kontrolujúca, na konštantu zredukovaná inštitúcia je priebežne konfrontovaná so zmenami vo
vonkajšom okolitom svete  (politické a  spoločenské očakávania,  právna situácia,  prideľovanie  zdrojov),  ako aj  vo
vnútornom svete (počet a vlastnosti personálu a populácie väzňov).

Na jednej strane je väzenie statickou inštitúciou so značne veľkou zotrvačnosťou a tvrdošinosťou, na druhej strane má
vytvárať – symbolicky a aj v skutočnosti – negatívny rozdiel medzi životnými podmienkami na slobode a v neslobode.
Ak sa značne zlepší životný štandard spoločnosti, voľnosť sťahovania a právne garantované istoty, ale podmienky vo
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výkone trestu zostanú rovnaké alebo sa zlepšia len v obmedzenej miere, zväčšuje sa negatívnosť trestu, hoci vo výkone
trestu nedošlo k žiadnym zhoršeniam, alebo došlo dokonca k pozitívnym zmenám. V posledných desaťročiach došlo
presne k takémuto vývoju (Gratz 1993 b, str. 6).

Z hľadiska  výkonu  trestu  predstavuje  obyčajne  zavedenie  televíznych  aparátov  alebo  poistenie  v nezamestnanosti
rozmaznávanie väzňov, zo strany zákonodarcu presadzované s malou radosťou.

Rituálna inovačná choreografia predpokladá, že sa výkonu trestu vnucujú alebo sa od neho vynucujú zmeny zvonka, a
on  sám  kladie  reaktívne  zotrvačný  odpor.  Obidve  strany  zažívajú  priebežne  potvrdenie  svojho  obrazu  sveta:
zákonodarstvo, že vo výkone trestu sa bez vonkajšieho tlaku nič nedeje (ako je to aj u väzňov); výkon trestu, že bez
ich zotrvačnosti by bolo všetko ešte horšie. Obmedzené volanie samotného výkonu trestu po zmenách je mimo jeho
logiky, predstavovalo by však paradoxnú intervenciu, ktorej účinky by boli napínavé.

Skrátka: výkon trestu ako exemplárny prípad úspešného stroskotania
Pri povrchnom pohľade predstavujú naše väznice stelesnenú katastrofu. Viac ako polovica prepustených sa vracia späť
do väzenia do piatich rokov, väčšina z nich relatívne rýchlo (Pilgram 1991, str. 585). Väzenie oficiálne spôsobuje aj
oficiálne  nechcené  ničenie  energie,  tendenčne  robí  nešťastnými  –  to  platí  nielen  pre  väzňov,  ale  aj  pre  personál
väzenia. V spoločnosti, ktorá sa považuje za účelovo orientovanú, profesionálne konajúcu a orientovanú na pokrok,
predstavuje tak väzenie bizardný relikt minulej epochy.

Práve to archaické robí väzenie zároveň takým úspešným. Podstata jeho produktu – podstata zatknutia – oslovuje v nás
to,  čo máme pod tenkým náterom takzvanej  postmoderny rovnako ako v minulosti:  strach,  nenávisť,  pocity viny,
agresiu, sexuálnu závisť.

Väznica robí svoje pre nás obdivuhodným spôsobom: zodpovedá požiadavkám právneho štátu, pod silným trestajúcim
ramenom má aj malú pomocnú protézu, prehltne všetkých bez odporu, ktorí sa jej naservírujú, vykonáva svoju prácu
naďalej nenápadne, občas však “dodá” aj nehody, ktoré sa starajú o strach, vzburu, pokrm pre médiá a drobné pre
politikov. Všetko dokazuje, že ide v ústrety istej budúcnosti. „Ani reštaurácie, nemocnice, domy radosti a väznice... sa
nepotrebujú učiť, resp. potrebujú sa učiť len veľmi málo – ak to ich okolie, to znamená ich zákazníci, dovolia – a môžu
zostať v udivujúcej miere rovnaké, aké sú.“ (Simon u. CONECTA 1992, str. 54). Napriek tomu sa tento svätý väzenský
svet v posledných rokoch stal trochu krehkým.

Vysvetlenia, prečo si väzenský systém zaobstaráva
centrum ďalšieho vzdelávania

V Rakúsku sa prevádzka väzníc v posledných rokoch stala z viacerých dôvodov namáhavejšou:

Väzenský  stav  klesol  najprv  v dôsledku  pozmeňovacieho  trestného  zákona  z r.  1987  z viac  než  8000  pod  6500,
posledné tri roky však opäť vzrastá (stav začiatkom r. 1994).

Ak sú pravdivé rozprávania o starých dobrých časoch, existoval široko rozšírený a kultúre zariadenia dominujúci typ
väzňa:  kriminálnik,  ale  priamy,  vypočitateľný,  ktorý  sám  mal  záujem  na  pokoji  a  poriadku.  Aj  keď  takého
idealizovanie minulosti ide trochu priďaleko, v posledných rokoch je možné rozčleniť populácie väzňov nasledovným
spôsobom:

- Sú závislí, oproti ktorým stojí väzenie rovnako bezradne ako spoločnosť.

- Počet psychicky ťažko narušených alebo chorých stúpol v dôsledku opatrnejšieho zaobchádzania s psychiatrickými
internovaniami.

- Počet  zahraničných  väzňov  stúpol  skokom:  väčšina  z nich  sedí  kvôli  maličkostiam,  menšia  časť  pracuje
v organizovanej  kriminalite  (aj  táto  branža  pozná  svoje  procesy  koncentrácie,  buduje  si  sieť,  stáva  sa
internacionálnou, profesionálnejšou, ale aj drsnejšou v obchodných praktikách).

- Vzrástol reformný tlak politiky na väzenie. Tvrdenia, že je to spôsobené tamojšími pobytmi niektorých politikov,
je skôr možné pripísať tendencii systému individualizovať problémy. Komplexné spoločenské zmeny a ich účinok
na výkon trestu sa radšej nepripomínajú.

- V dôsledku nepriaznivého vývoja štátnych financií a problémov, týkajúcich sa legitímnosti ďalšieho zvyšovaním
počtu úradníkov, je stále ťažšie riešiť problémy prijímaním ďalšieho personálu.

- Riadiaci manažment už ďalej nevládze, sú sťažnosti na problémy motivácie a výkonu a konštatuje sa, že problémy
vzrastajú s chorobnými stavmi, závislosťami a predčasným odchodom do dôchodku.

Keď sú organizácie vystavené takýmto tlakom na zmenu, ale nechcú meniť svoje doteraz fungujúce, dôveryhodné a
preto aj obľúbené vzory, je pochopiteľné volať po zmene pracovníkov. Keď sa s nimi ale môže rozlúčiť len veľmi
ťažko, ako je to prípad pracovníkov v štátnej službe, je pochopiteľné volať po niekom, kto sa ich zmeny ujme. Keď je
k tomu celé vedenie konfrontované s požiadavkou na profesionalizáciu a zvýšenie kompetencií za účelom zvýšenia
výkonu, je pochopiteľné obstarať si zariadenie, ktoré si je možné “strčiť za klobúk ako pierko”.
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Centrum ďalšieho vzdelávania vo výkone trestu

Jeho vývoj

Základné vzdelávanie pre zriadencov výkonu trestu je odjakživa v rukách justičnej strážnej školy, ktorá zodpovedá
tradičným očakávaniam vzdelávania príslušníkov uniformovaného strážneho telesa, ktorá ale nezahŕňa určité oblasti,
ako  sú  ďalšie  vzdelávanie  alebo  diferenciácia  vzdelávania  podľa  stupňa  kvalifikácie.  Koncom 80.  rokov  vznikli
iniciatívy, organizované mladými vedúcimi zariadení. Týmto spôsobom vznikol ročný seminárny program (spočiatku
12, potom 20 týždenných seminárov), a začali  koncepčné práce na reformovaní vzdelávania hierarchicky strednej
vrstvy v zariadeniach (“W2” úradníci) smerom k vzdelávaniu vedúcich pracovníkov.

V roku 1991 vytvorili  niektorí  vedúci  zariadení,  jeden psychológ a vedúci  justičnej  strážnej  školy koncept  centra
vzdelávania, ktoré by malo byť  podobne ako justičná strážna škola samostatným úradom, a zodpovedať  za všetky
úlohy  vzdelávania,  ktoré  prekračujú  právomoci  justičnej  strážnej  školy  (základné  vzdelávanie).  V rámci  školenia
vedúcich v tom roku získal  projekt  všeobecný súhlas.  Úmysel  podporil  aj  centrálny výbor  (zahŕňajúci  personálne
zastúpenie  ústavov).  Po  nejakých  obštrukciách  ministerstva  spravodlivosti,  čo  by  stálo  za  mikropolitickú  štúdiu
prípadu, došlo v októbri 1993 k vzniku “Centra ďalšieho vzdelávania vo výkone trestu”, nie však ako organizačnej
jednotky v bežnom byrokratickom slova zmysle.

Väčšina vzdelávacej a poradenskej práce je vykonávaná internými vedúcimi seminárov a trénermi (v súčasnosti 50).
Kvalifikácia a ďalšie vzdelávanie tých osôb, ktoré majú zvlášť multiplikačný efekt, vykonávajú externí tréneri, ktorí
majú spravidla systemickú orientáciu rovnako ako my. U externých dbáme na prevahu žien, pretože u interných je
počet žien (ešte) príliš nízky. V súčasnosti sa v spolupráci s jedným univerzitným inštitútom pripravuje vysokoškolský
kurz, ktorý má kvalifikovať pracovníkov v zariadeniach pre vedenie a poradenstvo pre skupiny a projekty.

Spôsob práce
Snažíme sa pracovať podľa štandardu trhu pre systemicky orientovanú vzdelávaciu a poradenskú činnosť (viď k tomu
Gratz 1992, 1993c) a definujeme sa ako podnik služieb pre zákazníka.  Nové aktivity sa rozvíjajú v projektových
skupinách,  ktoré  spravidla  pozývajú  aj  predstaviteľov  terajších  zákazníkov.  V nasledujúcom  uvádzame  niektoré
z našich základných pracovných princípov, ktoré sú prístupné na začiatku našej práce pre všetkých zriadencov výkonu
trestu.

Chceme:

- novinky oproti prístupnosti pri rešpektovaní ochoty meniť sa a možnosti zmeny našich klientov;

- umožniť zmeny a vývoj, ale nemanipulovať a nevynucovať;

- podporovať komunikáciu a stretnutia, ale nie prenášať informácie a správy od jednej skupiny k druhej;

- požadovať  od účastníkov našich aktivít služby, ale zároveň  ponúknuť  ochranný priestor, v ktorom sa je možné
ďalej rozvíjať podľa možnosti bez strachu, voľne a nezaťažene.

Náš odborný štandard okrem iného predpokladá:

- otvorenosť a zaostrenie pohľadu na pozitívne;

- vypracovanie dobra v zle;

- zmenu významu negatívnych situácií;

- prácu na spoznávaní a využívaní aj malých priestorov pre slobodu a možností tvorby;

- sprostredkovanie šancí z kríz a neznámej budúcnosti;

- cvičenie  otvorenej  komunikácie,  diferencovaného  zaobchádzania  s nedôverou  (ukázať  nedôveru  ako  dôkaz
dôvery).

Sme si vedomí otáznosti tradičnej vzdelávacej práce, ako ju formuloval Trebesch (1993). Medzi iným uvádza:

- priveľa ďalšieho vzdelávania, primálo zmien;

- ďalšie vzdelávanie ako čisto sociálna služba;

- ďalšie vzdelávanie slúži príliš (terciárnej ) socializácii a tým prispôsobeniu;

- ďalšie vzdelávanie sa nechápe ako učenie organizácií.

Snažíme sa preto o mnohostrannosť  ponúk, ktoré zodpovedajú širokému pojmu vzdelávacej práce a je ich možné
využiť  na  rôznych miestach  systému rôznym spôsobom.  Primeraným spôsobom neprimerane zasiahnuť,  prelomiť
zaužívané vzory,  ale  zostať  prístupný napojeniu,  to vo výkone trestu  vyžaduje  podľa nášho zhodnotenia  zvláštnu
opatrnosť a trpezlivosť.

Organizujeme semináre,  kurzy a školenia,  prinášame poradenské služby v zariadeniach (rozvoj  tímov,  projektov a
organizácie), na žiadosť justičnej školy vypracovávame nové koncepty (vzdelávanie oficierov sa týmto spôsobom už
prepracovalo) a vydávame niečo ako podnikový časopis (Novinky v rakúskom výkone trestu). V r. 1993 sa zúčastnila
približne  jedna  pätina  pracovníkov  rakúskeho  výkonu  trestu  na  aspoň  jednom  z našich  podujatí.  V štyroch
zariadeniach sme poskytli moderátorské a poradenské služby.
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Dva príklady nášho spôsobu práce
Vývoj vzdelávacích aktivít a jeho dôsledky

Hospodárske  vedenie  vo  výkone  trestu  je,  odhliadnuc od  všeobecne  platných  zákonov,  predpisov  a  výnosov  pre
spolkovú službu, riadené približne 560 nariadeniami, ktoré zahŕňajú asi 2800 strán. (Pri týchto číslach ide o najnovšie
výsledky rozsiahlych ministerských rešerší, ktoré ohromili aj odborníkov). Žiaľ, hospodárske vedenia v ústavoch sú
postavené nielen pred sotva riešiteľnú úlohu, to jest vo svojom konaní dodržiavať všetko, čo sa dodržiavať má, ale
musia  vytvárať  aj  materiálny základ pre  prevádzku zariadení  a predstavujú dôležitý  faktor  kvality  výkonu trestu,
zvlášť  v súvislosti  s prácou  väzňov.  Netreba  sa  bližšie  rozpisovať  o  konflikte  cieľov  medzi  obidvomi  oblasťami
požiadaviek, aj v samotnom výkone trestu sa o tom diskutuje čoraz viac.

Popri  kurze “Manažment  výkonu trestu”,  ktorý slúži  pre  kvalifikáciu úradníkov justičnej  stráže strednej  riadiacej
úrovne, sme sa rozhodli zorganizovať aj kurz “Hospodárstvo”. Východiskovou myšlienkou bolo podporiť pochopenie
súvislostí  a  procesov,  a  podporiť  úspešné  konanie,  zároveň  však  i  dopomôcť  ku  kompetentnému  zaobchádzaniu
s normatívnymi postupmi.

Pre projekt sme zostavili skupinu z piatich osôb, ktoré mali skúsenosti aj ako vedúci seminárov, aj ako vedúci úradníci
v oblasti hospodárstva, a naviac robili “Výskum trhu” u zástupcov cieľovej skupiny kurzu. Pri rozpracovaní kurzu sa
relatívne  rýchlo ukázalo,  že  s  existujúcim know-how mala skupina  problémy vytýčiť  cieľ  s uvedením detailných
postupov.  Poverili  sme preto  dve trénerky jednej  skúsenej  poradenskej  firmy z neziskového sektora  (Poradenstvo
OSB), aby zorganizovali  trojdňový seminár,  ktorý nielen dopomohol k prístupu ku formuláciám orientovaným na
úspech (Marketing  a  Controlling),  ale  ponúkol  aj  modelovým spôsobom komplexné didaktické metódy.  Na tento
seminár sme pozvali okrem členov skupiny projektu aj iných “ekonómov” rôznych zariadení. Ponúkol veľmi vhodný
základ pre vypracovanie kurzu, ktorý medzitým beží v dvoch paralelných skupinách.

Na základe kladných skúseností  sme poverili  firmu,  aby urobila seminár  s ďalšími  vedúcimi pracovníkmi úradov
v oblasti hospodárstva. V obdivoch seminároch rozmýšľali účastníci po prvý krát systematicky o tom, kto sú klienti
výkonu trestu a ako sú spokojní so súčastnými službami. Ukázalo sa nielen to, že sú oblasti, v ktorých spokojnosť
jednej  skupiny  zákazníkov (verejnosti)  znamená  nespokojnosť  druhej  (väzňov)  (napríklad  uvoľnenia  a  uľahčenia
väzby). Oveľa viac je potrebné robiť v oblastiach identických očakávaní (napríklad spravodlivosť, osobné zaistenie
väzňov).

Posledný aspekt bol témou schôdze pracovníkov poverených strážením, ktorú viedol spoločne aj jeden s účastníkov
seminára. Pri jednom krátkom vystúpení na schôdzi hospodárskych vedúcich som mohol na jednej strane registrovať,
že referujúci účinne použil jednu z prezentačných techník, ktoré boli predvedené na seminári. Na druhej strane ma
požiadali,  aby  som  urobil  nové  ponuky  ďalšieho  vzdelávania  tohto  druhu,  čo  som  aj  zrealizoval.  Dokument
“Controlling  v rámci  sociálnej  kontroly”,  ktorý  som  vypracoval,  sa  rýchlo  rozšíril.  V rámci  schôdze  vedúcich
zriadencov výkonu trestu som poveril pracovnú skupinu kontrolou výsledkov a aspektami controllingu.

Týmto príkladom som chcel ukázať,  ako pomocou intervencie – čiastočne plánovanej,  čiastočne cez povzbudenie
samoorganizácie alebo vlastnej iniciatívy – indukujeme ďalšie intervencie, aby sme zmenšili  pravdepodobnosť,  že
zostanú  naše  aktivity  bez  účinkov.  Do  akej  miery  je  tento  spôsob  postupu  úspešný,  to  budeme môcť  zhodnotiť
presnejšie až o niekoľko rokov.

Organizačný tréning pre sociálnych pracovníkov

V sedemdesiatych rokoch sa zvýšil počet sociálnych pracovníkov v rakúskom výkone trestu na 80, ako odpoveď na
vtedajší politický trend smerom k “humanizácii” a snahám o starostlivosť. Očakávalo sa, že to bude mať účinok aj na
obsah formy výkonu trestu – nádej, ktorá sa nevyplnila. V posledných rokoch klesol v dôsledku vysokej fluktuácie a
ťažkostí  pri  obsadzovaní  prázdnych  miest  tento  počet  na  nízke  číslo  55.  Medzi  príčinami  sa,  okrem  nízkeho
finančného  ohodnotenia,  opakovane  uvádza:  problémy  so  statusom,  malé  ocenenie  sociálnej  práce  ako  metódy,
preťaženie v dôsledku nesplniteľných očakávaní a nariadení, problémy s určením akceptovateľnej definície ich úlohy
v zariadeniach. Tento rozvoj išiel ruka v ruke so zrušením sociálnych pracovníkov ako ústavných sociálnych jednotiek.
Regionálne skupiny zamestnalo ministerstvo, čo vyvolalo len miernu reakciu, pretože sa z väčšej časti považovali za
mŕtve.  Pracovná skupina sa fakticky rozpadla v roku 1990, pretože sa nenašiel  nikto, kto by bol ochotný prebrať
funkcie. Stará hra “všetka moc pre nikoho” (vždy, ak sa niekto ujal funkcie, bol veľmi rýchlo napadnutý) urobila svoje.
A tak nebolo možné organizovať žiadne výročné schôdze.

Nositelia rozhodnutí vo výkone trestu prijímali spočiatku toto všetko pokojne. Keď sa však kríza sociálnej práce vo
výkone trestu prejednávala na pôde parlamentu, na ministra zodpovedného o sociálnu prácu vznikol veľký tlak, ktorý
on posunul ďalej  na svojich podriadených. Následne vypracovalo odborné oddelenie nové nariadenie, týkajúce sa
definície  úloh  sociálneho  pracovníka.  Personálne  oddelenie  nás  poverilo  vykonaním  organizačného  tréningu  pre
sociálnych pracovníkov. Presnejšie vyšpecifikovanie poverenia sme nedostali ani na požiadanie.

Vysvetlili sme, že tréning organizácie má len vtedy zmysel, ak je východiskovým bodom strednodobého vývoja , ktorý
by musel nasledovať vo vzťahu k projektu. Poverenie by sme mohli prijať len vtedy, keby sme s tréningovou skupinou
dospeli  k príslušnej  pracovnej  dohode.  Postavili  sme si  otázku,  ako by sme čo najlepšie mohli  nadviazať  kontakt
s neorganizovaným systémom. Potom sme však zistili, že sa vytvorila prípravná skupina pre vykonanie schôdze, ktorá
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si vyžiadala telefonicky od kolegov niečo ako splnomocnenie. Vo viacerých rozhovoroch a po výmene korešpondencie
sme došli k nasledovnému výsledku: v rámci štvordňovej výročnej schôdze, ktorú zorganizuje prípravná skupina, sa
uskutoční dva a poldňový organizačný tréning ako podujatie centra ďalšieho vzdelávania. V ňom by sa okrem iných
mali  pripraviť  aj  tie  projekty,  ktoré sú  termínované na jeden rok a  týkajú sa  ústavov.  Tieto  návrhy projektov  sa
predstavia v záverečnej fáze tréningu zriadencom ministerstva a vedúcim pracovníkom výkonu trestu. Po nejakých
obštrukciách sa našiel nakoniec aj termín školenia. Štáb, ktorý bol medzitým vyškolený (jedna externá trénerka, Hella
Exner a ja), vypracoval tréning spolu s prípravnou skupinou v dvoch sedeniach. Aby sme načrtli rámcové podmienky
plánovaného projektu, zorganizoval som nami moderované sedenie, počas ktorého dospela prípravná skupina spolu
s príslušným vedúcim oddelenia k výsledku, ktorý písomne zaznamenala.  Po tomto všetkom (tu je to uvedené len
v skratke a triezvo, v praxi sa však občas prípravné práce realizovali chaoticky) sa organizačný tréning konal na konci
roka 1993, rok od zadania objednávky.

Pretože  podľa  vlastného hodnotenia  sociálnych pracovníkov,  i  podľa  hodnotenia  cudzích  posledné  stretnutia  tejto
skupiny  osôb  sa  konali  v tendenčne  depresívnej  nálade  (so  “žalostením”  a  bedákaním),  ktorá  bola  sprevádzaná
vzájomnými výčitkami i výčitkami zvonka, položili sme ťažisko na pracovné kroky, ktoré mali vyvolať sebavedomú a
kreatívnu konštrukciu reality. Vyzvali sme sociálnych pracovníkov (niečo cez 50), aby opísali svoje silné stránky vo
forme téz.  Fiktívna  reklamná akcia  (vytvorenie  inzerátu,  plagátu,  rádiového a  televízneho  spotu)  sa  vyznačovala
humorom a tvorivým potenciálom. Nasledujúci deň vypracovali skupiny po jednom prípravnom vstupnom stanovisku
ku otázkam: Čo chceme zmeniť? Kde chceme povoliť, uvoľniť, pustiť. Ďalším pracovným krokom bolo zozbieranie
tém pre predpokladané projektové skupiny, pričlenenie účastníkov a vypracovanie prvých návrhov projektov. Tu sa
objavil  odpor,  ktorý  sa  ohlásil  už  dopoludnia.  Predovšetkým  bol  kritizovaný  fakt,  že  účastníci  boli  primálo
zainteresovaní  do  prípravy  tréningu,  že  prípravná  skupina  dala  málo  priestoru  na  vysvetľujúce  diskusie,  že  boli
poskytnuté iba nedostatočné informácie, projekty nie sú sľubné, spoločné stretnutie s úradníkmi ministerstva prebehne
podľa očakávania neradostne.

Tieto názory nezostali nedementované, nakoniec prijali všetci účastníci naše pozvanie k príprave projektov.

Keď na nasledujúci deň prišli “hostia” (štyria ministerskí úradníci a piati vedúci úradníci výkonu trestu), ukázala sa
nálada  v pléne ako “málo  uvoľnená”.  Prevažná väčšina  účastníkov sa  však  snažila  pustiť  sa  do dizajnu,  nás  ako
trénerov i do iných účastníkov. Ako prvý krok predstavili sociálni pracovníci pripravené obrázky, ktoré reprodukovali
našu náladu počas doterajšieho tréningu. Hostia besedovali otvorene v dvoch podskupinách podľa funkcie. Potom sa
prezentovali  návrhy  projektov  (hodnotenie  účinkov  súčasnej  novely  zákona  o  výkone  trestu  na  prácu  sociálnych
pracovníkov, starostlivosť o trh práce, práca s verejnosťou, špeciálne oddelenia pre realizáciu opatrení orientovaných
na starostlivosť vo výkone trestu, sociálna súdna pomoc pre dospelých). Hostia vypracovali v dvoch podskupinách
svoje stanoviská. Pri prezentáciách sa prejavovali rezervovane a kriticky, ale nie úplne odmietavo. Predpokladali sme
(iné dohody by ani neboli možné), že sa tu nedospeje k žiadnym bezprostredným rozhodnutiam, ale tieto ďalšie kroky
sme vyhradili na dobu po tréningu.

Po odchode nesociálnych pracovníkov sme získali od sociálnych pracovníkov diferencovanú odozvu. Na jednej strane
sa zopakovala kritika, vznesená už počas prednášky, pričom účastníci, ktorí mali negatívne očakávania počas dňa, ich
považovali za potvrdené.

Na druhej strane nám ďakovali a vyjadrovali záujem o ďalšiu spoluprácu s nami. Prehlásili sme svoju principiálnu
ochotu za predpokladu, že formálne legitímny zástupca nám zadá objednávku alebo uzavrie pracovnú zmluvu. Po
tomto závere organizačného tréningu pokračovala schôdza bez nás. Na druhý deň bola zvolená jedna pracovná skupina
a jedna hovorkyňa, ktorí boli poverení začatím uskutočňovania zámerov projektu a vytvárania nosnej organizačnej
štruktúry.

Po následnom rokovaní na Ministerstve spravodlivosti sa ukázalo, že tam, kde by boli možné pozitívne hodnotenia a
prekonanie negatívnych stereotypov o sociálnych pracovníkoch (prezentácia obrázkov a návrhov projektov namiesto
bedákania), nevznikol žiadny záujem ani ho nebolo možné vzbudiť, naproti tomu bolo veľmi dobre zaregistrované
správanie  zodpovedajúce  očakávaniam.  Kritizovala  sa  tak  skutočnosť,  že  niektorí  sociálni  pracovníci  sa  v rámci
sedenia v podskupinách obrátili chrbtom k ministerským úradníkom.

Pracovná skupina sociálnych pracovníkov predložila medzitým svoje návrhy uskutočňovania zámerov projektu, ako aj
vytvárania nosnej komunikačnej štruktúry sociálnych pracovníkov písomne. Príslušné rozhodnutie ministerstva zatiaľ
(apríl 1994) neprišlo. V dôsledku konfliktu rôl tu nediskutujem o tom, aký prínos sme možno mali k splneniu akých
otvorených alebo latentných úloh a prianí a kde a na aké hranice sme narazili s naším intervenovaním. Ale dúfam, že
som poskytol dostatok informácií, aby som podnietil Vás ako čitateľov k tvorbe hypotéz.

Vzdelávacia práce vo výkone trestu ako manažment protirečení

Ako aj  ostatné interné vzdelávacie  zariadenia  organizácie,  ktoré mimochodom poskytujú vzdelávanie  v oblastiach
riadenie, vedenie a manažment, aj my stelesňujeme systémový rozdiel vo vnútri organizácie. Odmietnutie systému sa
prejavuje v “prijatí alebo vylúčení”. Alebo ich (oddelenia vzdelávania) umlčia a predstavujú iba “odbornú barličku”,
alebo ich nechajú síce pracovať, ale bez toho, aby ich niekto bral vážne, s tým dôsledkom, že príslušní vzdelávací
pracovníci ... „sa nakoniec zmenia na množstvo iluzionistov.“ (Heintel/Krainz 1992, str. 139).

Špecifické  oblasti  napätí,  v ktorých  sa  pohybujeme,  vyplývajú  aj  z našej  genézy.  Vedúci  ústavov  a  zástupcovia
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personálu očakávajú, že my, ktorých “splodili”, budeme poslušne vykonávať vôľu svojich otcov. Ministerstvo žiada,
aby sme my, ktorých “priviedlo na svet” (a teda sme mu okrem iného povinní podávať správy), prejavovali poslušné a
lojálne chovanie. Ctiť otca svojho i matku svoju, po celý život,  je samo osebe namáhavá vec. Ak si robia nároky
viacerí otcovia, matka ako taká je rozštiepená a rodičia sú rozhádaní, a dieťa, ktoré si rozumie s jednou stranou je
druhej podozrivé, potom je o dobrodružstvo bohato postarané.

Nie je to v žiadnom prípade tak, že založenie centra ďalšieho vzdelávania je možné hodnotiť ako indíciu, že by sa vo
výkone trestu ukazovali náznaky zmeny. Naopak: na začiatku roku 1994 vstúpil do platnosti jeden predpis pre výkon
trestu, vypracovaný ministerstvom spravodlivosti v spolupráci s vedúcimi ústavov a zástupcami personálu. Obsahuje
jednoznačnú orientáciu na strážne organizačné úlohy a pokúša sa zdokonaliť koncept triviálneho stroja (akúkoľvek
možnú situáciu musia riadiť predpisy). Nám bola určená viac úloha umožniť udržanie (ochranu) ako uľahčiť zmeny.

Od nás sa očakáva práca domácej panej (čistiť, zašívať, žehliť, živiť). Podľa toho, ako chápeme našu úlohu my sami,
na jednej strane chceme zákazníkom pomôcť prekonať ťažkosti systému, na druhej strane však chápeme našu činnosť
ako umeleckú prácu (uľahčiť zmenu na základe existujúceho poriadku, teda umlčať neistotu, inovatívne, pružne).

Nielen jednotky – jadro poskytovania služby, teda justičné zariadenia, ale aj ich iní poskytovatelia služieb pracujú
s ponukami, ktoré klienti nemajú možnosť odmietnuť. Naproti tomu sa naši klienti väčšinou môžu rozhodnúť, či chcú
konzumovať našu službu alebo nie (výnimkou sú pracovné školenia, na ktoré je “zvolaný” určitý okruh osôb. My sme
závislí nielen od našich bezprostredných klientov, ale aj od ich nadriadených (u pracovníkov musia súhlasiť vedúci
zariadení, u zariadení ako zákazníkov zas ministerstvo). K tomu má právo spolupôsobiť zastúpenie personálu.

Hlavný rozdiel, podľa ktorého sa organizujeme, je tak nie ten istý, ako u našej “jednotky prežitia”, čiže výkonu trestu
ako  takého:  prispôsobený  /  neprispôsobený.  Pre  nás  znie:  opýtaný  /  odmietnutý.  Nakoniec  aj  tu  ide  o  službu
prispôsobenia, ale nie o pasívne podrobenie sa väzňov, ale o kruhový proces, v ktorom naši klienti určujú výmenné
relácie v širšom rozsahu, čiže majú viac moci nad nami, ako my nad nimi (aj keď sa snažíme napiecť spolu s našimi
zákazníkmi  čo  najväčšie  a  najchutnejšie  koláče,  je  otázka  moci  relevantná).  Náš  prístup  (aspoň  ten,  čo  sa  týka
vzťažného systému), ktorý je blízky k zákazníkovi a orientovaný na službu, je vnímaný nielen pozitívne, ale aj so
znepokojením.

Chceme  poskytovať  predovšetkým  odbornú  prácu,  vypracovávať  a  realizovať  naše  projekty.  V tej  súvislosti  sa
nemôžeme  vyhnúť  akumulácii  vzťahového  kapitálu,  ani  vstupu  na  ihrisko  mikropolitiky,  čiže  prítomnosti
v neformálnej  oblasti.  Platí,  na jednej  strane neprenechať  nerozvážne iným súčasné konštrukcie  reality,  na  druhej
strane nebežať ustráchane za každou hrou na piesku, ak tam piesku niet. Negatívne spätné väzby (iné sa podľa logiky
systému aj tak vyskytujú len veľmi zriedka) nie sú nikdy franko odberateľ, ale franko dodávateľ – doniesť službu ku
klientovi. Vyžaduje to však premyslenú selektívnu donáškovú službu.

Systém výkonu trestu má relatívne jednoduchý rozlišovací vzor: na jednej strane sú priatelia, to sú tí s intenzívnym
pachom stajne, ktorí nechávajú kone v stajni a nechodia na dvor ani s traktormi; na druhej strane nepriatelia, ktorí
prichádzajú zvonka (tí, čo prichádzajú zvnútra, sa rýchlo definujú ako vonkajší a smerom von), vnucujú sa a chcú
prinášať novoty, rušiť zabehnutý rytmus.

Strigy, ktoré má systém v zuboch (ako to zodpovedá pôvodnej definícii strigy viď Simon u. CONECTA 1992, str. 98) a
ktoré chcú spojiť vnútorný a vonkajší svet, čaká skôr inkvizícia ako uznanie ako manažérov nového umenia.

Naša úloha je namáhavá nielen kvôli mnohorakosti nakreslenia hranice či prípadných ťažkostí s jej určením, ale aj
kvôli vernosti väzníc schémam “priateľ – nepriateľ”. Pokúšame sa však ukázať príkladom, že aj v tomto špeciálnom
svete je sociálny priestor väčší, ako sa obyčajne definuje, a že môže byť zábavné pohybovať sa v ňom (aj na plote).

Pokúšame  sa  nedefinovať  seba  samých  ako  tragédov,  pre  ktorých  sa  podľa  Willkeho  (1992,  str.  39)  systémy
zamotávajú v pascách, ktoré si samé nastavili, a akýkoľvek pokus o záchrannú racionalitu tento nezmeniteľný smer
vývoja iba zosilnia. Považujeme sa oveľa viac, opierajúc sa o Willkeho, za ironikov, ktorí využívajú možnosť reflexnej
funkcie hry (Nestroy: „Všetko je chiméra, ale baví ma to“) v jej dvojznačnom význame).

Ako vyučení a nadšení systemici sa pokúšame akceptovať  protirečenia a odrážať  ich, nestavať  sa jednostranne na
jednu stranu, ale ju upravovať, vyvažovať a komunikovať v celkom systéme. Naše snahy sú niekedy viac, niekedy
menej úspešné. Keď sa nám darí horšie, hovoríme: žiadny div, pri takom systéme! Keď sa nám darí lepšie, hovoríme
s nádychom povýšenosti: Ak sa dokonca i vo väznici dá pracovať systemicky, potom sa to dá pravdepodobne všade!!!
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V příštím čísle najdete

Číslo 22 bude věnováno systemickému poradenství v kontextu: organizace – rozvoj organizace – intervenování ve
smyslu tréninku, doprovázení procesu a koučování. Jednak přineseme úplný překlad článku Ruth Seligerové z Vídně
“Jaké místo má v poradenství magie? – pokus o systemické odčarování”. (Organisationsentwicklung, 2000/č.2)

Seligerová  zde  přemýšlí  o  organizacích  jako  o  kontextech  moci  a  magie.  Její  úvahy  o  tak  důležitých  tématech
pro poradenství, jakými jsou “uskutečňování rozhodnutí” a “připisování moci”, stejně jako “zacházení s mocí” (pozor
na léčky!) jsou stejně fundované jako názorné.

A. Janes, M. Schulte-Derne a M. Veithová, další rakouští autoři, se v druhém článku s názvem “Řízení změn a učící se
organizace – k funkci organizace učení v procesech změn” (Managerie, 5. ročenka, C. Auer-Systeme, 1999) zabývají
procesy změn v podnikatelské oblasti. „Přestavba organizace nevyžaduje radikální rychlopalbu změn, ale permanentní
proces proměny, doprovázený soustavným učením. Proces učení ovšem předpokládá splnění určitých podmínek jak na
straně jedince (např. reflexi vlastních úzkostí), tak na strukturální úrovni. Protože teprve poté, co organizace – např.
pomocí systemických metod rozvoje organizace - vytvořila odpovídající struktury umožňující procesy učení, přichází
ke slovu efektivita, o kterou nakonec jde…“
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Můžete si objednat všechny dosud vydané Konsy

teoretická řada

číslo 1 Základní rysy konstruktivistické teorie poznání

číslo 2 Cesta k ekologii Mysli (G. Bateson)

číslo 3 Násilí a systemické hledisko: problém moci (P. Dell)

číslo 4 Terapie, postrukturální revize (S. de Shazer)

klinická řada

číslo 1 Systemická terapie v psychiatrickém kontextu (K. Deissler)

číslo 2 Nechme rozdíly pracovat (S. de Shazer)

číslo 3 Matka á la paní Wrightová: případ ze zákona (E. George, Ch. Iveson, H. Ratner)

číslo 4 Umřít v klidu (I. K. Berg) +  Všehochuť řešení (J. S. Efran, M. D. Schenker)

po spojení obou řad

číslo 9 Konstruktivistické úvahy o lásce (H. Maturana, N. Luhmann)

číslo 10 Terapie jako konverzace – anebo naopak? (S. de Shazer)

číslo 11 Organizace rodiny jako ekologie myšlenek... (J. L. Bogdan)

číslo 12 Třetí vlna (B. O´Hanlon) + Terapie jako dekonstrukce (M. White)

číslo 13 Příběh, vědění a moc (D. Epston, M. White)

číslo 14 Radikální konstruktivismus – otázky a odpovědi (J. S. Efran)

číslo 15 Nejdříve musíme být ve dvou (E. von Glassersfeld)

číslo 16 Kouzlo v páté provincii (I. McCarthy, N. Byrne)

číslo 17 Kybernetika předsudků (G. Cecchin, G. Lane, W. A. Ray)

číslo 18 Psychologie v době postmoderny (K. J. Gergen)

číslo 19 Služby lidem jako vytváření sociálních problémů (G. Miller)

číslo 20 Nitro vnější slupky vnitřního světa (F. Reithmayr)

písemně: ISZ, Hlavní 60, 141 00 Praha 4

e-mailem: kons@isz.cz

faxem: 02 / 727 66 234
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