
Příloha 

Záznamový arch polostrukturovaného rozhovoru – Bývalí klienti PMS Nymburk 

1.) Povězte mi něco o spolupráci s PMS, jak to probíhalo, popište mi svými slovy, co jste zde 

dělali? 

 

2.) Vnímáte zpětně docházení do PMS jako přínosné, domníváte se, že Vám PMS pomohla? 

ANO: Pokud ANO – v čem se Vám to zdá přínosné a v čem Vám konkrétně PMS pomohla? 

 

 

NE: Pokud NE – z čeho soudíte, že Vám to nic nepřineslo? 

 

3.) Pomohla Vám PMS zorientovat se ve Vaší tehdejší životní situaci, která vyústila v trestní 

řízení? 

ANO: Pokud ano, jak konkrétně? 

 

 

NE: Pokud ne, proč si to tak myslíte? 

 

4.) Máte pocit, že jste se v průběhu konzultací v PMS něco naučil, případně, že jste si během 

té doby uvědomil něco důležitého? 

ANO: Pokud ano, co je to konkrétně – co jste poté následně mohl využít? 

 

 

NE: Pokud ne, proč si myslíte, že jste se nic nenaučil? 

 

 

5.) Myslíte si, že nějaké konzultace v PMS se Vám zdály být zbytečné nebo dokonce 

nepříjemné? 

ANO: Pokud ano, co konkrétně? 

 

 

6.) Měl jste v průběhu navštěvování PMS zájem, aby Vám PMS napomohla s: 

 

 Obnovou Vašich rodinných vazeb/vztahů , které mohly být poškozeny Vaší 

nevhodnou činností? 

ANO: Pokud ano, jak toto probíhalo? 

 

 

 

 

NE:  



 neměl jsem zájem 

 měl jsem zájem, ale PMS mi nepomohla – v tomto případě proč si myslíte, že je 

tomu tak? 

 

 S napravením škody způsobené Vaším jednáním/napravením vztahu s poškozeným? 

ANO: Pokud ano, jak se toto konkrétně dělo? 

NE:  

 neměl jsem zájem 

 měl jsem zájem, ale PMS mi nepomohla – v tomto případě proč si myslíte, že je 

tomu tak? 

 

 S řešením aktuální pracovní situace? 

ANO: Pokud ano, jakým způsobem jste s pomocí PMS řešil svou pracovní situaci? 

 

 

NE:  

 neměl jsem zájem řešit tuto situaci 

 měl jsem zájem, ale PMS mi nepomohla – v tomto případě proč si myslíte, že Vám 

PMS nepomohla? 

 

7.) Pociťoval jste při docházení do PMS, že jste spíš podporován či kontrolován, v jakých 

situacích? 

ANO: Pokud ano, jaké konkrétní situace můžete zmínit? 

 

 

8.) Co si myslíte o probačním plánu dohledu, na kterém jste s PMS dlouhodobě 

spolupracoval? 

 

9.) Myslíte si, že Vám PMS pomohla/probudila zájem nadále nepáchat nedovolenou činnost? 

ANO: Pokud ano, jakým konkrétním způsobem a co na tom mělo největší zásluhu? 

 

 

NE: Pokud ne, proč si myslíte, že Vám v tomto nepomohla? 

 

 

10.) Je něco, co opravdu oceňujete/vážíte si na činnosti PMS? 

ANO: Pokud ano, co to tedy je? 

 

NE: Pokud ne, co Vám tedy na tom vadilo, co se Vám nelíbilo, případně, co je tedy potřeba 

zlepšit? 

 



11.) Uvítal byste například nějakou „následnou spolupráci“ s nějakou institucí po ukončení 

spolupráce s PMS? 

ANO: Pokud ano, uveďte konkrétní představu. 

 

12.) Pokud byste měl shrnout naše dnešní povídání, co jste si ze spolupráce s PMS odnesl? 

Co byste k tomu chtěl ještě dodat, zmínit, můžete vyjádřit svůj názor… 

 

Doplňující otázky:  

Pohlaví:  

Věk:  

Vzdělání:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záznamový arch polostrukturovaného rozhovoru – Probační pracovníci PMS Nymburk 

1.) Jaké si myslíte, že jsou pohledy bývalých klientů na sociální práci v trestní justici a na 

spolupráci s PMS? 

 

2.) S jakými idejemi jdete do „přestavby“ klienta poté, co s ním zahájíte spolupráci? 

 

3.) Co si myslíte o své práci? V čem si myslíte, že má Vaše práce největší smysl? 

 

4.) Co si myslíte z Vaší zkušenosti, že sami nejvíce oceňují v rámci PMS bývalí klienti a 

co jim nejvíce pomáhá? 

 

5.) Máte nějakou zpětnou vazbu, zda je práce v rámci PMS úspěšná? 

 

6.) Zaznamenali jste již nějaké pochyby o Vaší snaze v rámci činnosti PMS? 

      ANO: Pokud ano, v čem tyto pochyby spočívají? 

       NE: 

7.) Vaše práce je velmi specifická a náročná, zažíváte někdy Vy nebo vaši kolegové 

pocity vyhoření? 

ANO: Pokud ano, co to ovlivňuje? Jak se u Vás na středisku proti tomuto bojuje? 

       NE: 

8.) Jakým způsobem se provádí evaluace výsledků PMS? 

 

9.) Jakým způsobem si myslíte, že by se provádět měla? 

 

10.) Jakým způsobem se nyní pracuje v našem systému s bývalými klienty PMS, je zde 

možnost nějaké „následné spolupráce“? 

 

11.) Jakým způsobem by se podle Vás dalo či mělo pracovat následně s bývalými klienty? 

Doplňující otázky: 

Délka výkonu probačního úředníka PMS:  

Agenda:  

Dosažené vzdělání 

Pohlaví:  

Věk:  

 


