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Příloha č. 1 Tabulka kategorií a kódů
Výzkumná otázka

Dílčí podotázky

Očekávání

Kategorie

Kódy

Život na svobodě

Přehled o civilním
světě
Zprostředkování
informací o běžných
každodenních
věcech
Získání
nového
kontaktu
Přátelský vztah

Přátelství

Nuda

Zabití nudy
Stereotypní činnosti

Spiritualita

Náboženství
Bůh

Porozumění

Sdílení pocitů
a osobních témat
Reciprocita
Empatie
Otevřenost

Hodnocení

Negativa

Spiritualita

Víra
Duchovní potřeby

Touha po setkání

Pozitiva

Častější dopisování

Osobní kontakt ve
výkonu trestu odnětí
svobody
Setkání dopisovatele
s propuštěným
vězněm
Čekání na dopis

Sdílení

Zájmy

Vzájemnost ve
vztahu

Psychická podpora
Důvěra

Motivace k novému Budoucnost
začátku
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Příloha č. 2 Ukázka přepsaných úryvků z dopisů
(Pozn.: Autentické citace z dopisů informantů, uvedené kurzivou a v uvozovkách, jsou
ponechány v původní, nekorigované podobě).
„Na úvod mého dopisu přijmi srdečný pozdrav. Jsem rád, že jsi přišla s návrhem si
tykat, nemám vykání vůbec rád a navíc, dlouho jsem si s nikým nepsal, protože nebylo, s kým
a ptáš se, jaké mám očekávání? Chtěl bych získat přehled o dění venku, kromě zpráv v televizi
nemám žádné informace o tom, co se venku děje, tak bych se rád dozvěděl více. Ve věznici
jsem totiž izolovaný od společnosti a alespoň skrze dopisování bych rád získal přehled. Asi
bych taky měl říct něco o sobě, že? mám rád pohodu a srandu, nesnesu stres – hádky a
křivárny. Rád maluju a tetuju. Nesnáším chlast a mám rád fajn lidi. Jsem moc rád, že jsi se mi
ozvala a napsala, takže ti děkuji. Opatruj se. Budu se těšit na tvou odpověď.“
„Dobrý den, předem tohoto dopisu bych Vám rád popřál krásný den a napsal pár řádků
o sobě a svém očekávání. V současné době jsem již třetím rokem ve výkonu trestu odnětí
svobody. Dny ve věznici jsou úplně jiné než dny za zdmi věznice. Jsou delší a člověk má hodně
času o přemýšlení nad svou budoucností. Já dlouhé chvíle trávím na cele tak, že si čtu a hraju
různé hry, jako např. šachy. Přesto se cítím sám, protože čas tady ve věznici je neúprosný a já
bych se s někým rád seznámil. Nevím, co Vám mohu psát, musím se trošku osmělit, ale budu
rád, když si budeme dopisovat.“
„Ahoj, tímto Tě i Tvou organizaci zdravím, obdržel jsem odpověď, která zahrnovala
pravidla organizace a souhlasím s nimi. Jen bych Tě chtělo poprosit, rád bych získal skrze
dopisování přehled o civilním světě. Mám dost velký trest a moc mi to pomůže“
„Dobrý den, Vaši adresu jsem získal od kolegy, který zde byl nějaký čas se mnou na
jedné cele. Ale abych se dostal k tomu, proč Vám píšu. Za sebou mám 5 let a vůbec to nebylo
lehké a o tom bych chtěl někomu napsat, o vězení. A To je i moje očekávání, že se to bude
chtít někomu číst. Moje pocity, postřehy, názory, potřeby, stesky, chutě atd. Také píšu, protože
je teď pro mě důležité, abych se za sebe mohl přestat stydět a abych dělal radost těm, kteří mě
mají rádi. Mám rád, když je člověk upřímný. Co bych o sobě mohl ještě napsat, to nevím. Teď
budu rád, když napíšete něco o sobě Vy. Tak se loučím a už teď se těším na dopis.“
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„Ahoj, jsem moc rád za možnost si s Tebou dopisovat. Je pro mě důležitý kontakt
s člověkem, který vede normální uspořádaný život. Jsem sám a okruh známých se skládá
pouze spoluvězňů buď zde ve věznici nebo v jiné. Právě z toho důvodu je pro mě dopisování si
s člověkem venku tak důležité. Děkuji.“
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