
 

Dotazník pro osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

 

Prosím o vyplnění dotazníku zaškrtnutím polí, případně doplněním textu. 

Dotazník je anonymní, prosíme Vás tímto o pravdivé a upřímné vyjádření Vašich 

názorů.  

 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 muž    žena 

 

2. Kolik je Vám let? 

 15-25  26-49  50-54  55 a více 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 základní  vyučen  s maturitou       vyšší odborné  vysokoškolské 

 

4. Ve kterém oboru máte praxi? 

 stavebnictví  hutnictví  výroba  obchod  služby  IT  

 státní správa  jiné (prosím doplňte)___________________________________ 

 

5. Jak dlouho jste byl/a ve výkonu trestu odnětí svobody? 

 do 1 roku  1-3 roky  3-6 let  6-10 let  nad 10 let 

 

6. Kolikrát jste byl/a ve výkonu trestu odnětí svobody? 

 1 krát  2 krát  3-5 krát  více než 5 krát 

 

 

 



 

7. Ve výkonu trestu odnětí svobody jste v posledním roce (zaškrtněte správnou 

odpověď): 

 byl/a zaměstnaný        

 vykonával/a práce potřebné k zajištění každodenního provozu věznice 

 nepracoval/a z důvodu nařízení ochranné léčby  

 nepracoval/a ze zdravotních důvodů  

 nepracoval/a  - jiné důvody 

 

8. Pokud jste ve výkonu trestu odnětí svobody pracoval/a, jakou činnost jste 

vykonával/a: 

 pracoval/a jsem jako 

 

 nepracoval/a jsem 

 

9. Jak dlouho jste veden/a v evidenci uchazečů o zaměstnání? 

 do 5 měsíců  5-12 měsíců  12-24 měsíců  déle než 24 měsíců 

 

10. Jak často docházíte osobně na úřad práce ke zprostředkování zaměstnání? 

 1x měsíčně  1x za 2 měsíce  1x za 3 měsíce  

 jiné (prosím doplňte) ___________________________________________________ 

 

11. Jaké zaměstnání hledáte? 

 

 

 

 



 

12. Jakým způsobem hledáte volná místa? 

 prostřednictvím úřadu práce  prostřednictvím internetu  

 inzeráty v novinách   tipy od známých                   agentury práce  

 jiným (prosím o doplnění) _______________________________________________ 

 

13. Které skutečnosti Vám komplikují hledání vhodného zaměstnání? 

 záznam v rejstříku trestů         zdravotní důvody        nedostatečná kvalifikace 

 špatná dopravní dostupnost     dluhy, exekuce  nezajištěné bydlení  

 rodinné důvody                     péče o dítě              necítím žádná omezení  

 jiné (prosím o doplnění) _________________________________________________ 

 

14. Chcete využít služeb úřadu práce? Kterých? 

 poradenství  pomoc se zpracováním životopisu  rekvalifikační kurzy 

 motivační kurzy  Job klub  veřejně prospěšné práce   

 společensky účelné pracovní místo  psychologické poradenství  

 dávky hmotné nouze  finanční poradenství  

 nechci využít žádných služeb úřadu práce 

 

15. Již jste nějakou službu úřadu práce využil/a? Případně kterou?  

 ano (prosím o doplnění, kterou)__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ne 

 

16. Měl/a jste při propuštění z věznice dostatečné informace o úřadu práce? 

 určitě ano   spíše ano               spíše ne         určitě ne 

 

 



 

17. Pobíráte finanční pomoc od úřadu práce? 

 podporu v nezaměstnanosti         dávky hmotné nouze        jiné sociální dávky 

 nepobírám žádnou finanční podporu  

 

18. Souhlasíte s tvrzením, že Vám úřad práce může pomoci najít vhodné 

zaměstnání?  

 určitě ano   spíše ano               spíše ne         určitě ne 

 

19. Je možné říci, že při výběrovém řízení může dojít k nekorektnímu jednání ze 

strany zaměstnavatele se zájemcem o zaměstnání z důvodu výkonu trestu 

odnětí svobody?  

 určitě ano   spíše ano               spíše ne         určitě ne 

   

20. Před propuštěním z věznice jste byl/a v kontaktu s úřadem práce ? 

 zaměstnanci úřadu práce byli na konzultaci ve věznici  

 byl/a jsme během výkonu trestu odnětí svobody na konzultaci  na úřadu práce 

 realizace rekvalifikace prostřednictvím úřadu práce 

 nebyl/a jsem v kontaktu s úřadem práce 

 jiné (prosím o doplnění) _______________________________________________ 

 

21. Po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody jste kromě úřadu práce  

kontaktoval/a: 

 sociálního kurátora  probační a mediační službu  sociálního pracovníka 

 neziskové organizace (RUBIKON, SANANIM, LAXUS apod.)  nikoho 

 jiné (prosím o doplnění) _______________________________________________ 

 

 

 



 

22. Prostor pro Vaše vlastní poznámky, připomínky k dotazníku. 

 

Děkuji za vyplnění. 

 


