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Příloha I.: Informovaný souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážená paní,
obracím se na Vás se žádostí o spolupráci na výzkumném projektu, jehož cílem je
vypracování rigorózní práce. Pokud s účastí na projektu souhlasíte, připojte podpis, kterým
vyslovujete souhlas s níže uvedeným prohlášením. Váš podpis spolu s dotazníkem nebude
spárován, výsledky tedy budou anonymní.
Prohlášení
Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitelka projektu mne
informovala o podstatě výzkumu a seznámila mne s cíli a metodami a postupy, které budou
při výzkumu používány. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou použity jen pro
účely výzkumu a že výsledky výzkumu budou anonymně publikovány.
Měla jsem možnost si vše řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měla jsem
možnost se řešitelky zeptat na vše, co jsem považovala za pro mne podstatné a potřebné
vědět. Jsem informována, že mám možnost kdykoliv od spolupráce na projektu odstoupit,
a to i bez udání důvodu.

Jméno,

příjmení

a

podpis

účastníka

v

projektu:

____________________

_________________________________________________________________________
V_____________________________dne:_______________________________________
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Příloha II.: Anamnestický formulář

ANAMNESTICKÝ FORMULÁŘ
Níže vypsané údaje budou využity pouze pro následné zpracování dat, tedy budou zcela
důvěrné a nebudou předávány nikomu dalšímu.
Věznice, město:
Věk:
Vzdělání (zakroužkujte):
a) základní

b) střední bez maturity

c) střední s maturitou

d) vysokoškolské

Trestný čin:
1. O jaký trestný čin se jednalo (popište):
2. Paragraf trestného činu:
3. Druhy (spáchaný trestný čin zakroužkujte):
a) Vražda
b) Násilné trestné činy: únos, loupež, úmyslné ublížení na zdraví, vydírání,
omezování svobody
c) Krádeže vloupáním (krádež do domu, obchodu a jiných objektů) a Krádeže prosté
(krádeže různých součástek, krádež na osobách)
d) Majetkové trestné činy: podvod, zpronevěra, neoprávněné užívání cizích věcí
e) Ostatní kriminální trestné činy: výtržnictví, sprejerství, šíření toxikománie,
zneužívání pravomoci úřední osoby, maření úkolů úřední osoby z nedbalosti, maření
výkonu úředního rozhodnutí, nedovolené ozbrojování
f) Zbývající kriminalita: zanedbání povinné výživy
g) Hospodářské trestné činy: úvěrový podvod, pojistný podvod, úplatkářství, trestné
činy proti měně)
h) jiné ………………
Délka trestu:
Počet odsouzení (vypište):
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