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Příloha č. 3 

Přehled kategorizovaných kódů 

Klienti 

Kategorie  Kódy 

Kategorie č. 1: Představa představa spolupráce, nevědomí o PMS 

 

Kategorie č. 2: Metody práce podpora, zplnomocňování, předávání 

informací, výstraha, kontrola 

Kategorie č. 3: Efektivní spolupráce s 

úředníkem 

fungující vztah, neomluvené absence 

 

Kategorie č. 4: Probační úředník lidský přístup, nálepkování, aktivní 

naslouchání, vzdělání 

Kategorie č. 5: Řádný život klienta vnitřní motivace, riziko vězení, rodina, 

odstranění rizik, nabídka možností 

Kategorie č. 6: Fungování Probační a 

mediační služby 

administrativa, čas, gender, online kontrola 

 

 

 Pracovníci 

Kategorie  Kódy 

Kategorie č. 1: Efektivní práce s klientem 

 

recidiva, změna životního stylu 

Kategorie č. 2: Efektivní metody práce připojení se, podpora, ocenění, předávání 

informací, varování, napojení na instituce, 

péče 

 

Kategorie č. 3: Návrat k řádnému životu mapování situace, restorativní justice, 

kompetence, intenzivní kontakt, vnitřní 

motivace, trestný čin, zaměstnání, proces, 

děti, partner 

 



Kategorie č. 4: Hodnocení ze strany 

klientů 

popovídat si, setrvání ve společnosti, spojení 

s institucí, osvědčení se, formální záležitosti, 

časová zátěž 

Kategorie č. 5: Probační úředník nálepkování, komunikace, lidský přístup, 

vlastní pocity, aktivní reakce 

Kategorie č. 6: Institucionální překážky zatíženost pracovníků, nedostatek 

pracovních míst, probační programy, 

spolupráce se soudy, alternativní trest, 

finance, podpora zaměstnanců 



Příloha č. 4 

Ukázka přepisu rozhovoru 

 Jana - 35  
Mohla byste popsat, jak se stalo, že jste se stala klientem PMS?  

- Od patnácti let jsem brala drogy, no…(pauza) Když se na to doma teda jako přišlo a situace se mnou už 

nebyla pro rodiče únosná, musela jsem odejít, no… Skončila jsem na ulici, jen se základkou a do drog 

propadla ještě víc. Neměla jsem peníze na život a hlavně na drogy, na který jsem si teda jako vydělávala 

různě. Ale hlavně jsem kradla a za takovou jednu větší krádež, když jsem měla už několik záznamů před tim, 

sem dostala teda jako dohled.  

 

Jak jste si tu spolupráci s Probační a mediační službou představovala?  

- Tak já jsem teda jako zhruba věděla, že je to nějakej mírnější trest, kterej je lepší než vězení a že budu 

pravidelně docházet. Ale teda jako co se tam bude dít, to sem uplně přesně nevěděla. Ale prostě že tam budu 

docházet.  

 

A jak byste zhodnotila vaší spolupráci a zkušenost s probačním úředníkem a celou institucí?  

- Jo, tak já měla nařízený testy na drogy žejo, protože ta trestná činnost byla spáchaná pod vlivem a taky sem 

musela docházet do Sananimu, kam sem šla do stacionáře na terapie. Nějak začátkem prvního roku dohledu 

jsem si našla partnera, ten drogy nebral, byl taky ale na ulici, teda v azyláku a otěhotněla s nim, tak sem si 

teda jako řekla, že když sem těhotná, tak nechci tomu miminku ublížit a žádný drogy brát nebudu, budu žít jak 

se má. Jako asi to teda jako byla taky zásluha probační, měla jsem fakt dobrou, brala mě jako člověka, pak mě 

podporovala a měly jsme spolu, skoro bych řekla, na konci něco jako přátelství, díky tomu jak byla normální, 

prostě normální člověk a mě brala taky tak. Chápete mě, ne? Já to fakt měla jako takový pak i příjemný 

posezení, kde sem se třeba i jako mohla svěřit a věděla, že mi teda jako poradí a pomůže, ale i prostě jen tak si 

popovídat, co se mi děje, jaký jsou změny…  

 

Jaké faktory, metody, kroky a jiné intervence - tím mám na myslí činnosti, služby, které v rámci tý spolupráce 

považujete za účinné, co vám osobně pomohlo?  

- No, tak hodně to bylo s bydlenim, jo… Partner byl teda jako v tom azyláku, ale s miminkem jsme tam být 

nechtěli. Pomohla mi s papírováním a taky se zařízenim sociálního bydlení. Když jsme na tom už byli s XXX 

líp, tak jsem s ní taky řešila, že bysme šli teda jako do svýho, jo. No a tak. Taky teda když už XXX byla 

trochu větší, tak jsem chtěla jít pracovat, mohla jsem, partnerova máma, XXX babička jezdila hlídat, no. Ale 

jako najděte si práci, když teda jako nic neumíte, máte základku a záznamy v rejstříku, to mi pomohli v 

Rubikonu, kam mě poslala probační. No takže to mi pomohlo.  

 

Je něco, co naopak vnímáte jako zbytečné, něco navíc, co byste nemusela mít?  

- No tak to asi nic, já to fakt měla jako takový pak i příjemný posezení, kde sem se třeba i jako mohla svěřit a 

věděla, že mi teda jako poradí a pomůže.  

 

A naopak očekávala jste od spolupráce něco, co neproběhlo a v byste to očekávala nebo chtěla?  

- Jako to asi nic. Co jsem taky mohla očekávat, když jsem teda jako nevěděla, co tady se mnou budou dělat. 

Asi nic no…  

 

Zkuste si představit, že jste probačním úředníkem, co byste na jeho místě udělala, aby klient dál trestnou 

činnost nepáchal?  

- No, tak to teda nevim, no. Jako když to vezmu podle sebe, já páchala trestnou činnost jenom pod vlivem 

drog a nebo teda jako když jsem ty drogy potřebovala sehnat. Takže jako asi nějak pomoct se závislostí, ale 

jako když ten člověk nechce přestat brát, tak nikdy nepřestane. Já přestala protože jsem byla těhotná a chtěla 

jsem aby to miminko bylo zdravý a hlavně taky teda aby mi ho nevzali, toho jsem se hrozně bála, i jako teda 

teď, to teda kdybych přišla o XXX, tak to bych nepřežila, to bych teda jako asi zase spadla do drog nebo 

nevim, jak bych dopadla, ale špatně, to vim.  

 

Objevily se nějaké překážky během vaší spolupráce s probačním úředníkem? Jakékoli?  

- Jako jestli sem něco dělala, co sem neměla? (smích) Já nevim, asi jako ne, na nic si teď nevzpomenu, 

všechno proběhlo v pohodě.  

 

Jak byste na základě svých zkušeností popsala ideálního probačního úředníka? Ve smyslu jaký by měl být, 

aby ta práce s klientem byla úspěšná.  



- No, určitě by neměl ty klienty odsuzovat, jo, za to co spáchali, dát jim prostě šanci se napravit nebo teda 

jako aspoň těm, co chtěj.  

 

Jak by měla vypadat probační práce, aby efektivně bránila recidivě?  

- Tak když někdo nechce už dělat recidivu, tak jí nedělá žejo, ale teda jako asi probačka může k tomuhle i 

přispět no. Ale jak… no. Asi jako je to člověk od člověka, třeba jako mě pomohla ta rodina jo. Ale hlavně 

zbavit ho nějakých těch rizik, jo, co jako s tou trestnou činností jsou spojený. Tak třeba ty závislosti řešit, 

nebo prostě proč to a to spáchal. No.  

 

Jak podle vás přispívá probační práce k ukončení kriminální kariéry?  

- Jako asi tim rizikem, že se ten člověk může dostat do vězení, že už je od toho jen krůček…a ten probační o 

tom pak rozhoduje. Já bych do vězení vůbec teda jako nechtěla, hlavně teda jako ne teď žejo, jak mám XXX, 

nemohla bych jí vůbec vídat.  

 

A poslední otázka. Jak vnímáte současné nastavení fungování probační práce, jaké jsou její možnosti a limity, 

nebo je něco, co jí třeba i chybí a vy si myslíte, že by to mohlo fungovat?  

- Tak to nevim, neznám to nastavení, jak řikáte, ale jako já byla spokojená s tim, jak jsem to měla s probační 

já.  

 

Chtěla byste ještě něco doplnit, co nezaznělo a vy byste se o tom ráda zmínila?  

- No asi ne, zaznělo všechno.  

 

 

 


