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Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotazník 

 

Dotazník pro odsouzené muže z Věznice Jiřice, ostraha – vysoký 

stupeň zabezpečení 

Hodnocení rizikových faktorů recidivy v souvislosti s programem zacházení 

 

Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na to, 

jak vnímáte rizika recidivy opětovného páchání trestné činnosti po propuštění z VTOS 

a zda aktuální nabídku programu zacházení vnímáte jako dostačující ke snižování rizika 

opětovného selhání po propuštění z VTOS. Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný. 

Děkuji za Vaši ochotu. 

 

Kateřina Kvízová, Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze.   

 

1. Seřaďte níže uvedené faktory, jak je vnímáte z pohledu rizikovosti recidivy 

opětovného páchání trestné činnosti po propuštění? Ke každému faktoru přiřaďte číslo 1 

až 7. Nejrizikovější faktor označte číslem 1 a nejméně rizikový číslem 7.  

 

□ BYDLENÍ (nemám kde bydlet, mé bydlení není stabilní)   

□ ZAMĚSTNÁNÍ (nemám zajištěno, má trestná minulost mi brání v jeho získání)  

□ FINANCE (nejsem dostatečně finančně zajištěn, mám dluhy atd.) 

□ RODINA (nevyřešené rodinné vztahy, nemám podporu rodiny) 

□ VZDĚLÁNÍ (nedostatečné vzdělání a potřebná kvalifikace) 

□ ZÁVISLOST (závislost na drogách, alkoholu nebo hazardních hrách) 

□ OSOBNOST (chyba je ve mně, nejsem schopen řádného života na svobodě) 

 

2. U dvou faktorů, které jste označil čísly 1 a 2 vysvětlete, proč jsou pro vás 

v případě dalšího páchání trestné činnosti po propuštění nejrizikovější. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Zaměřují se aktivity programu zacházení na Vámi uvedená nejzávažnější 

rizika? 

□ úplně ano □spíše ano □středně □spíše ne □ vůbec ne 
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4. Domníváte se, že vám stanovený program zacházení a jeho aktivity pomáhají 

ke snižování výše uvedených rizik vaší recidivy opětovného páchání trestné činnosti 

po propuštění? 

□ ANO □ NE 

 

5. Čemu se věnuje program zacházení nejvíce, seřaďte podle důrazu, který věznice 

klade na snižování vašeho rizika. 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jaký je Váš věk, do jaké věkové kategorie spadáte? 

 

□ 18–26   □ 27–40  □ 41–60  □ 61 a více    

 

7. Jste občanem České republiky? 

 

□ ANO  □ NE, jsem občanem ……………………………   

 

8. Byl jste vychováván v… 

□ úplné rodině □ neúplné rodině  □ doplněné rodině □ pěstounská péče 

 

□ výchovný ústav □ dětský domov □ diagnostický ústav □ jiná forma  

 

10. Po kolikáté jste ve VTOS? 

□ poprvé □ podruhé □ potřetí □ počtvrté □ popáté nebo více  

  

11. Za jakou trestnou činnost jste byl odsouzen? 

□ majetkovou     □ násilnou  □ mravnostní  

 

□ za hospodářskou kriminalitu  □ kriminalitu spojenou s návykovými látkami 

 

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

□ nedokončené □ zvláštní škola □ základní škola □ SŠ – vyučen 

  

□ SŠ s maturitou □ vyšší odborné □ VŠ – bakalářské □ VŠ – magisterské 

 

 

 


