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Přílohy 

Příloha 1 – Tematické okruhy a otázky k rozhovoru s probandem 

A) Společná část 

1. Základní údaje (věk, pohlaví, rodinný status) 

2. Osobní a rodinná anamnéza – necháme jedince volně vyprávět jeho příběh, 

pokud něco chybí, doptáme se. 

• Povězte mi o Vaší rodině a Vašem dětství. 

• Jak dlouho jste navštěvoval/a školu? 

• Co se dělo po škole? Nastoupil/a jste do práce? 

• Jaké jsou důležité životní události, které Vás v životě ovlivnily? Pozitivní 

i negativní. 

Popřípadě se doptáváme na: 

• prostředí, ve kterém jedinec vyrůstal, 

• průběh jeho dětství, 

• rodinné zázemí (rodiče, sourozenci), 

• vztahy s vrstevníky, partnerské vztahy, 

• politická a náboženská přesvědčení, 

• zdravotní stav jedince, 

• sebepojetí jedince. 

Matice otázek pro: 

B) Lone wolf: 

3. Práce a motivace jednotlivce 

• Proč jste se rozhodl/a udělat tento čin sám? 

• Nikdy jste neuvažoval/a o vstupu do nějaké organizace, která by Vám 

s tím pomohla? 

• Co bylo cílem Vašeho jednání? 

• Co Vám takové jednání přinášelo? 

• Jak jste to všechno sám/sama zvládal/a? 

• Co Vám běželo hlavou po tom, co jste zabil/a tolik lidí? 
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• Cítil/a jste se bezpečně, když všechno záviselo jen na Vás? 

• Jak vnímáte a snášíte bezpráví a nespravedlnost?  

• Jak vnímáte zodpovědnost za své činy? 

• Byl/a jste někdy předtím trestán/a za trestnou činnost?  

C) Teroristé v rámci organizací: 

3. Skupinová struktura a dynamika 

• Povězte mi něco o skupině, ke které jste se připojil/a. 

• Co Vás vedlo k připojení se do skupiny? 

• Jak probíhal nábor do skupiny? 

• Byla ve skupině nastavena nějaká pravidla? 

• Jaký vliv na Vás měla skupina? 

• Co bylo cílem Vašeho jednání ve skupině, v níž jste byl/a členem/členkou? 

• Co Vám takové jednání přinášelo? 

• Jaké byly vztahy ve skupině? 

• Obával/a jste se někdy něčeho ve skupině? 

• Co Vám běželo hlavou poté, co jste zabil/a tolik lidí? 

• Cítíte se jako součást této skupiny?  

• Jaká byla Vaše role ve skupině? 

• Jak probíhal trénink na pozici, kterou jste měl/a v této skupině? 

• Do jaké míry jste měl/a pocit, že skupina táhne za jeden provaz? 

• Cítil/a jste se ve skupině bezpečně? 

• Jak jste se choval/a ve skupině? Chtěl/a jste se někdy zachovat jinak? 

Co Vám v tom bránilo? 

• Jaká byla tolerance vůči odpůrcům?  

• Co pro Vás znamenal nepřítel? 

• Jaký byl Váš vůdce? 

• Jak vnímáte a snášíte bezpráví a nespravedlnost?  

• Jak vnímáte zodpovědnost za své činy? 

• Byl/a jste někdy předtím trestán/a za trestnou činnost?  
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Příloha 2 – Rozhovor s osobou blízkou, přítelem, kolegou 

• V jakém prostředí pan/paní X vyrůstal/a? 

• Byl/a v průběhu života vystaven/a velkým neúspěchům? 

• Jak se projevoval/a v kolektivu? 

• Byl/a v kolektivu oblíbený/á? 

• Jaký vztah s panem/paní X máte? 

• Myslel/a jste si někdy, že to se svými názory možná trochu přehání? 

• Cítil/a jste se s panem/paní X v bezpečí?  

• Snažil/a se Vás někdy zlákat k připojení se k téže organizaci? 

• Řekl/a byste o něm/ní, že je agresivní? 

• Jak byste pana/paní X popsal/a Vy, podle toho, jak jej znáte? 

• Překvapilo Vás, že se dopustil/a takového činu? 

 


