
 

Přílohy 
Příloha 1 

Nedokončené věty 

1. Jako dítě jsem plakal/-a, když… 

2. Nejdůležitější roli v mém životě má… 

3. Trest smrti… 

4. Jako dítě jsem o prázdninách… 

5. Ze všeho nejvíc bych chtěl/-a… 

6. Znepokojuje mě pohled… 

7. Nechtěl/-a bych být zvířetem, protože… 

8. Když je někdo rozčílený… 

9. Velice obdivuju lidi, kteří… 

10. Na Štědrý den jsem obvykle… 

11. Největší důkaz lásky je, když… 

12. Násilí je, když… 

13. Jako nebezpečné se mi jeví… 

14. Jistotu pro mě znamená… 

15. Tragédie je, když… 

16. Kdybych mohl/-a něco ve své minulosti změnit, určitě by to… 

17. Abych byl/-a šťastný… 

18. Smrt je… 

19. Moje největší zklamání… 

20. Nejšťastnější člověk na světě je… 

21. Nenávidím… 

22. Bývám smutný/-á… 

23. Nikdy neodpustím… 

24. V nejkrásnějším snu jsem… 

25. Nejlepší kamarád pro nás udělá… 

26. S radostí vždy… 

27. Ten, kdo někoho zavraždí… 

28. Kdybych měl/-a syna, nikdy bych… 

29. Nejkrutější trest pro mě je… 

30. Svému příteli bych chtěl/-a… 

31. Těším se na… 

32. Lidé se bojí… 

33. Rodina je, když… 

34. Nikdy si neodpustím… 

35. Chtěl/-a bych potkat ženu (muže), která/-ý… 

36. Po propuštění bych chtěl/-a… 

 

 

 



 

Příloha 2 

Otázky pro rozhovor 

O SOBĚ 

Jak se cítíte? 

Jmenujte 3 vaše dobré a 3 špatné vlastnosti. 

V čem si věříte a v čem jste / můžete být jednou úspěšný? 

Přemýšlíte o tom, co jednou, až odsud odejdete, bude, jaké máte plány do budoucna? 

Za co si vás asi ostatní lidé váží? 

Jakých lidí si naopak ceníte vy? 

Kdo si s vámi nejvíce rozumí, jaký typ člověka? 

Komu nejvíc rozumíte vy? 

S kým a proč neváháte jít do konfliktu? 

Jaké byly nejčastější příčiny nesnází, různých problémů, do kterých jste se za svůj život 

dostal? 

Objevilo se ve vašem životě něco, co jste dobře zvládl / na co jste pyšný a naopak, čeho 

nejvíce litujete? 

Pokusil jste se někdy o sebevraždu? 

Byl jste léčen v psychiatrické nemocnici? 

Máte zkušenost s návykovými látkami (co, proč, kolik, od kdy, reakce rodičů, záchytka)? 

V kolika letech jste měl 1. sexuální zkušenost? 

Kolik známostí jste měl? 

Jak dlouho trval nejdelší vztah? 

Byl jste někdy zamilovaný? 

Kdo vás nejvíce přitahuje? 

ŠKOLA 

Vzpomínáte rád na školu a na co? 

V čem jste byl dobrý, jaký předmět vás bavil? 

Co se vám naopak nedařilo? 

Měl jste nějaké problémy, jaké? 

Známky? 

Chování? 

Jakým způsobem jste se připravoval na vyučování? 

Pamatujete si nějakého učitele, který vás ovlivnil? Popište váš vztah. 

Máte ze školy nějaké kamarády? Jaký je váš vztah nyní? Dopisujete si? 

Chodil jste do nějakých kroužků? 

DĚTSTVÍ 

Jak byste popsal vztah se svými rodiči, se sourozenci? 

Popište, jak vypadal váš běžný všední den / víkend. 

Jak jste trávili společný čas s rodiči? 



 

Mohl jste se jim svěřovat se svými problémy? Mluvili jste spolu o všem, nebo se o něčem 

mlčelo? Zajímali se rodiče o to, co vás trápí? Sledovali vaše výsledky ve škole? Věděli, s kým 

se stýkáte? 

Chválili vás? Jakou formou? 

Trestali? Jak? 

Vážíte si svých rodičů? Za co? 

Je něco, co vás na nich mrzí? 

Dostával jste kapesné? Kolik? 

Měli jste doma nějaká zvířata? 

Měl jste doma nějaké povinnosti? 

Povolání rodičů – nezaměstnanost, výše příjmu? 

Jaký měli rodiče mezi sebou vztah? Byli si věrni? Byl jste přítomen jejich sexu? 

Měl jste rád babičku a dědečka? Vaše kontakty? 

Jakou máte první vzpomínku z dětství? 

Popište vaše nekrásnější období v životě / a naopak nejošklivější. 

Máte nadále kontakt se svojí rodinou? Jak se změnily vaše vztahy po odsouzení? 

Jaké máte dojmy z tohoto protředí tady? Má nějaký smysl, že jste zde? Jste tu spokojen 

s náplní času, co se týká vzdělání, volna atd.? 

Jakou zde máte pozici? 

Jak jste si tady zvykl? Co bylo nejhorší? 

(Opak. šetření: Co se změnilo ve vašem prožívání od našeho posledního setkání?) 

Jak zde řešíte sexualitu? 

 

TČ: jiná TČ, co, jak, čím, kde, proč, s kým, jak jste se cítil bezprostředně po činu / nyní, jste 

vinen, jaký byste si dal trest, je ten váš spravedlivý, jak byste reagoval, kdyby někdo ublížil / 

zabil někoho z vaší rodiny? 

(Opak. šetření: Posunul se váš názor na spravedlnost trestu, na samotný trestný čin?) 

 

 

 


