
Přílohy 

Příloha 1 – Cologne Risk Index (CRI) 

indikátory kritéria Rozpětí skórů 

1. charakter útoku 

- Zásadní fyzické a / nebo psychické poškození (útok se zbraní, 

vloupání, přepadení), únos, znásilnění = 1; 

- menší zranění = 0 

0 nebo1 

2. Ohrožení života 

- Objektivně život ohrožující situace a / nebo subjektivně zakoušený 

strach z usmrcení = 2; 

- jiné = 0 

0 nebo 2 

3. peritraumatické disociace 

- Objeví-li se příznaky disociativní zkušenosti během traumatické 

události. Jeden silný disociativní zážitek = 1; 

- více disociativních zážitků, ale ne tak silných = 2; 

- několik silných disociativních zážitků = 3; 

- nejméně dva extrémně silné disociativní zážitky, různého typu = 4 

0 až4 

4. vícečetná (opakovaná) 

traumatizace 

- Další traumatické zážitky během života – bez ohledu na to, jak 

dlouho před poslední traumatickou situací: 

- jeden = 0,3 

- dva zážitky = 0,6 

- velmi závažné zážitky, jsou-li viditelně aktivovány = až 2 

0; 0,3; 0,6; 2 

5. závažnost traumatické události 

Zhodnocení „Objektivního“ závažnosti incidentu (shrnutí dalších 

situačních faktorů kromě bodu 3 – disociace a 4 – opakovaná 

traumatizace) 

0 až 1 

6. délka vystavení traumatické 

události 

Skutečné trvání traumatické situace. Pro velmi dlouhé traumatické 

události – asi 30 minut = 1; jinak = 0 
0 nebo1 

7. negativní zkušenosti 

s institucemi 

- Negativní zážitky s policií, soudem, sociálními pracovníky, úřady a 

dalšími = 0,5; 

- když se objeví zvláště stresující zkušenosti s nimi (např. je-li 

opakovaně zmiňována) = 1 

0; 0,5; 1 

8. negativní zkušenosti se 

sociálním prostředím 

Např. poznámky ve smyslu toho, že by člověk neměl být tak citlivý 

nebo že je to chyba toho člověka a další = 1; jinak 0 
0 nebo 1 

9. Závažnost zranění 

Závažná tělesná i psychická zranění, zejména ta, která 

předpokládají trvalé následky (jizvy, omezení pohybu a další) = 1; 

jinak 0 

0 nebo 1 

10. známost pachatele 
Když je pachatel známý nebo partnerské násilí, násilí v rodině = 1; 

jinak 0 
0 nebo 1 

11. zaměstnání Nezaměstnanost oběti = 1; jinak 0 0 nebo1 

12. vzdělání SŠ bez maturity = -1; s maturitou a vyšší = -2; jinak 0 0 až -2 



 

Příloha 2 – Verze CRI-H 

Oproti původní verzi CRI je upravena položka č. 6 a přidána položka č. 13 a č. 14: 

 

 

  

6. délka vystavení traumatické 

události 

Skutečné trvání traumatické situace. Pro velmi dlouhé traumatické 

události – déle než 24 hodin = 1; do 24 hodin = 0 
0 nebo1 

13. pohlaví oběti Žena = 1;  Muž = 0 0 nebo1 

14. počet zadržovaných osob Zadržován sám = 1; více osob = 0 0 nebo 1 



Příloha 3 – Rámcové otázky k rozhovoru 

Uzavřené otázky jsou jádrové a měly by zaznít. Otevřené otázky budou užívány flexibilně podle 

potřeby a podle specifik výpovědi respondenta. Níže jsou uvedeny pouze příklady otevřených otázek. 

Otázky na stresory: 

Došlo u vás v období po incidentu k: 

1. úmrtí blízké osoby?   Pokud ano: O koho se jednalo? Jak vás to zasáhlo? Jak jste se s tím 

vyrovnával? 

2. rozvodu?   Pokud ano: Jak vás to zasáhlo? Jaký byl průběh rozvodu? 

3. zranění či nemoci? Pokud ano: O jakou nemoc/zranění šlo? Jak tím byl ovlivněn váš 

život? 

4. ztrátě domova?  Pokud ano: Jak k tomu došlo? Nalezl jste náhradu? 

5. ztrátě zaměstnání?  Pokud ano: Jak k tomu došlo? Nalezl jste jiné zaměstnání? 

6. stěhování?  Pokud ano: Co bylo důvodem? Jak probíhalo?  

7. jiné stresové události?  Pokud ano:  O jakou událost šlo? Jaký na vás měla vliv? 

Otázky na salutory: 

V období po incidentu: 

1. vyhledal jste podporu rodiny?   Pokud ano: U koho? Jakou měla podpora formu? 

2. vyhledal jste podporu přátel?  Pokud ano: U koho? Jakou měla podpora formu? 

3. vyhledal jste podpůrnou skupinu?  Pokud ano: Jakou? Pomohla vám? V čem? 

4. vyhledal jste terapii?   Pokud ano: Jakou? Pomohla vám? V čem? 

5. používal jste nějakou vědomou strategii k vyrovnání se s událostí?  Pokud ano: Jakou? 

Pomohla vám? V čem? 

V případě odpovědi NE na výše uvedené otázky: Proč jste tuto možnost nevyužil? 

Co jiného vám pomohlo se s událostí vyrovnat? 

Závěrečné otázky 

Co vám způsobilo největší stres? Co vám nejvíce pomohlo? Proč myslíte, že tomu tak bylo? 

 


