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DOTAZNÍK 

Věk: .......         Pohlaví: muž / žena 

Nedaleko vesnice Fryšava byla v noci přepadena dodávka s penězi. Na základě výpovědi 

zhodnoťte jednoho z podezřelých, Tomáše Pospíšila. 

V předvečer páteční noci, kdy jsem měl údajně pomáhat loupežnému přepadení dodávky 

s penězi, jsem byl se svými kamarády na cestě do města. V devět hodin jsme se ubytovali 

v penzionu Pod Lípami. Našemu autu ale začala po cestě svítit kontrolka na olej, a tak jsem chtěl 

zajet do nejbližší vesnice nechat ho vyměnit. Nasedl jsem tedy znovu do auta a asi po čtvrt 

hodině jízdy jsem dorazil do vesnice Fryšava. Zatímco místní mechanik pracoval na autě, zašel 

jsem si na večeři. Potom jsem šel zpátky pro auto. Cestou mě zastavili dva strážníci a vyptávali 

se, co tam dělám, že mě neznají a že bych tam v noci neměl chodit sám. Řekl jsem jim své jméno 

a oni si mě zapsali. Při cestě nazpátek do penzionu, bylo asi půl dvanácté, jsem se pozdravil se 

strážníky, kteří jeli okolo. Po chvíli jízdy jsem dostal smyk a sjel ze silnice. Ztratil jsem vědomí 

a až za svítání mě probudila paní, která tam venčila psa. Trochu mě bolela hlava a měl jsem 

vyvrknutý kotník. Auto mělo promáčklý blatník, ale jinak bylo v pořádku, a tak jsem pomalu 

dojel do penzionu. To je všechno. Jak vidíte, nemohl jsem dodávku přepadnout. 

1. Podle Vašeho názoru je Tomáš Pospíšil: 
a) nevinný 
b) vinný 
c) nedokážu to posoudit 
 
2. Proč jel Tomáš Pospíšil do vesnice Fryšava? 
a) jel na večeři 
b) jel tam s kamarády na výlet 
c) chtěl si nechat vyměnit olej v autě 
 
3. Kolik je mu podle Vás let? Vyberte z nabízených možností. 
a) mladší než 15 let 
b)15–25 
c) 26–35 
d) 36–45 
e) 46–55 
f) 56–65 
g) starší než 65 let 
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4. Na stupnici od 1 do 5 posuďte vlastnosti Tomáše Pospíšila: 
1 = žádná, 5 = veliká 
 
 1 2 3 4 5 
upřímnost      
veselost      
přátelskost      
spolehlivost      
dobrosrdečnost      
vzdělanost      
majetnost      
pracovitost      
inteligence      
 
5. Jaké má podle Vás vzdělání? Vyberte z nabízených možností. 
a) základní školu 
b) střední školu 
c) je vyučen  
d) vysokou školu 
 
6. Jaké má podle Vás zaměstnání? Vyberte z nabízených možností.
a) lékař 
b) prodavač 
c) učitel 
d) úředník 

e) zahradník 
f) student 
g) řemeslník 
h) právník 

ch) novinář 
i) bezdomovec 
j) důchodce 
k) jiné

 

7. Seřaďte události podle toho, jak za sebou následovaly.  
1 = nejstarší, 5 = nejmladší 
__ Strážníci si zapsali jméno Tomáše Pospíšila. 
__ Probudila ho paní, která venčila psa. 
__ Dojel zpět do penzionu. 
__ Tomáš Pospíšil navštívil automechanika ve vesnici. 
__ Na silnici dostal smyk. 
 
8. Z jaké části republiky podle Vás Tomáš Pospíšil je? Vyberte z nabízených možností. 
a) z Čech 
b) z Moravy 
c) ze Slezska 
 
9.  Odkud podle Vás Tomáš Pospíšil je? 
a) z vesnice 
b) z malého města 
c) z velkého města 
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