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Přílohy 

Dotazník  

 

Vážení respondenti, 

velice ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je zcela anonymní, 

proto se v žádném případě nepodepisujte, slouží jen k mým studijním účelům. Údaje, které 

nyní vyplníte, budou použity pro praktickou část mé bakalářské práce.   

U každé otázky, prosím, zaškrtněte příslušnou odpověď. Snažte se, prosím, o pravdivé 

vyplnění. 

Mnohokrát děkuji za Vaší spolupráci.  

1. Patřím do věkové kategorie 

a. 20 – 35 let 

b. 36 – 45 let 

c. 46 – 60 let 

d. Nad 60 let 

 

2. Výkon trestu odnětí svobody si odpykávám 

a. Poprvé 

b. Po několikáté 

 

3. Doba odnětí svobody je na  

a. Do 1 roku 

b. Do 5 let 

c. Do 10 let 

d. Více než 10 let 

 

4. Před nástupem do výkonu trestu 

a. Jsem byl dlouhodobě zaměstnán 

b. Jsem příležitostně pracoval 

c. Jsem byl nezaměstnán 
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5. Ve výkonu trestu odnětí svobody 

a. Mám práci 

b. Nemám práci 

c. Pracuji jen občas 

 

6. Práce, kterou vykonávám ve výkonu trestu 

a. Se podobá práci, kterou jsem vykonával na svobodě 

b. Se vůbec nepodobá práci, kterou jsem vykonával na svobodě 

 

7. S prácí ve vězení  

a. Jsem spokojen 

b. Asi spokojen, ani nespokojen 

c. Jsem nespokojen 

 

8. Co oceňuji na práci ve vězení (označte max. 3 možnosti) 

a. Nevidím žádné přínosy, práci vnímám pouze jako povinnost 

b. Možnost ukrátit si čas 

c. Možnost něco nového se naučit 

d. Možnost vydělat peníze 

e. Šance lépe zapadnout do reálného života po propuštění 

f. Jiná možnost: ______________ 

_________________________________________ 

 

9. Zaměstnání, které vykonávám 

a. Se mi líbí, neměnil bych 

b. Mi nevadí 

c. Nelíbí se mi, vyměnil bych 
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10. Peníze, které si v práci vydělám 

a. Počítám s nimi do budoucna 

b. Možnost zaopatřit svou rodinu 

c. Možnost splácení dluhů a pohledávek 

d. Uhrazení nákladů spojených s výkonem trestu 

e. Jiné: 

_______________________________________________________________ 

 

11. Po propuštění z výkonu trestu 

a. Bych se chtěl věnovat práci, kterou jsem vykonával před nástupem 

b. Bych se chtěl věnovat práci, které jsem se věnoval ve vězení 

c. Bych se chtěl věnovat úplně něčemu jinému 

 

 


