
Příloha 1 Vlastní dotazník 

Dobrý den,  

Jmenuji se Dušan Kaiml, v současné době studuji třetí rok na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovi obor vychovatelství. Píši bakalářskou práci prevence drogové problematiky u osob ve 

výkonu trestu odnětí svobody  

Dotazník je zcela anonymní, údaje nebudou zneužity, nikomu nepovolanému nebudou 

předány a budou použity čistě k výzkumným účelům. Děkuji za upřímnost a otevřenost.  

Otázky v dotazníku si pozorně přečtěte a zvolte u každé otázky jednu variantu popřípadě i 

více variant, které jsou Vám nejbližší, nebo, kterou považujete za nejvýstižnější a zaškrtněte 

ji. U otázek, které nenabízejí varianty odpovědí, zodpovězte vlastními slovy.  

1. Kolik je vám let? ………………………………. 

2. Po kolikáté jste ve výkonu trestu?    

□ 1.  □ 2.  □ Vícekrát 

3. Rodinný stav?       

□ Svobodný        □ Ženatý  □ Rozvedený  

  □ Vdovec 

4. Stýkáte se s rodinou?   

□ Ano   □ Ne 

Pokud jste odpověděl, že Ano označte s kým   

 □ Matka  □ Otec  □ Sestra   

□ Manželka □ Dcera  □ Syn 



5. Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání?   

□ Základní  ( ZŠ ) □ Střední bez maturity   

 □ Střední s maturitou □ Vyšší 

□ Vysoké 

6. Jakou návykovou látku a po jakou dobu jste užíval před nástupem do VTOS? 

(zaškrtněte správnou odpověď v tabulce X ) 

 

 

 

 

 

 

7.  Myslíte si, že vám pomůže bezdrogová zóna k řešení problému závislosti na 

návykových látkách?  

□ ANO, zdůvodněte:………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 □ NE, zdůvodněte:…………………………………………………... 

…………………………………………………………………………….  

Návyková látka Doba užívání návykové látky 

 Kratší než 3 roky Od 3 do 5 let Od 5 do 8 let Více než 8 let 

Heroin     

Pervitin     

THC     

Kokain     

Hašiš     

Jiná     



8.  Už jste se někdy léčil ze závislosti na návykových látkách? 

□ ANO, uveďte typ zařízení………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

□ NE………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

9.  Budete pokračovat v užívání návykových látek po propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody?  

 □ ANO, zdůvodněte…………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

  □ NE, zdůvodněte…………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………….. 

 □ Nevím……………………………………………………………... 

10. Chcete se nadále ze závislosti na návykových látkách léčit po propuštění 

 z výkonu trestu odnětí svobody?  

□ ANO, zdůvodněte………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

□ NE, zdůvodněte…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 



11.  Vyberte z následujících důvodů, proč považujete výkon trestu v bezdrogové 

zóně za lepší, vám prospěšnější, než na standardním oddíle? 

Zaškrtněte   X ANO NE 

Na oddíle TBZ je více zájmových aktivit programu zacházení   

Na oddíle TBZ je umístněno méně vězňů, než na jiných oddílech   

Oddíl TBZ je lépe materiálně vybaven (lepší TV, hry, kuchyňka)   

Na oddíle TBZ jsou možnosti terapeutických a výchovně 

vzdělávacích aktivit programu zacházení 

  

Na oddíle TBZ mám možnost pracovat na snižování své závislosti   

Další možnosti uveďte:   

 

12.  Kterou z níže uvedených možností považujete pro Vás nejvýznamnější? 

V tabulce zaškrtněte možnost, která je pro vás 

nejvýznamnější  X 
 

Na oddíle TBZ je více zájmových aktivit programu zacházení   

Na oddíle TBZ je umístěno méně vězňů, než na jiných oddílech   

Oddíl TBZ je lépe materiálně vybaven ( lepší TV, hry, kuchyňka )   

Na oddíle TBZ jsou možnosti terapeutických a výchovně vzdělávacích 

aktivit programu zacházení   

Na oddíle TBZ mám možnost pracovat na snižování své závislosti   

 



13. Uveďte, co si myslíte, že by se dle vašeho názoru dalo zlepšit na oddíle TBZ  

( lepší TV, aktivity, materiální zabezpečení…..)? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

14. Prostor pro vaše náměty a připomínky 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 


