Příloha 1 – Anamnestický dotazník, verze pro dětské domovy
ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK – DĚTSKÝ DOMOV
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název zařízení:
Dnešní datum:
Kód respondenta:
Datum narození:
Bydliště:
Forma vzdělávání: ZÁKLADNÍ – PRAKTICKÁ – SPECIÁLNÍ – DOMÁCÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Třída:
HISTORIE NÁHRADNÍ PÉČE
Datum přijetí do zařízení:
Důvody odebrání z rodiny:
Předchozí umístění v ústavní péči: ANO – NE
Pokud ano, uveďte názvy zařízení a dobu pobytu:

Předchozí umístění v náhradní rodinné péči: ANO – NE
Pokud ano, uveďte druh, dobu pobytu a důvod ukončení:

Umístění v ústavní péči v období 0-3 let věku: ANO – NE

1

ZDRAVOTNÍ ANAMNÉZA
Závažné onemocnění:
Handicap:
Úrazy hlavy:
Onemocnění mozku:
Hospitalizace v období 0-3 let věku: ANO – NE
Pokud ano, uveďte důvod a délku hospitalizace:

Psychiatrická diagnóza dítěte: ANO – NE
Jaká:

Užívá psychiatrickou medikaci: ANO – NE
Jakou:
Hospitalizace na psychiatrii: ANO – NE
Pokud ano, uveďte důvod a délku a rok hospitalizace:

RODINNÁ A SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA
MATKA

OTEC

Datum narození:

Datum narození:

Vzdělání:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zaměstnání:

Úmrtí: ANO – NE

Úmrtí: ANO – NE

Příčina:

Příčina:
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Kdy:

Kdy:

Psychiatrické onemocnění: ANO – NE

Psychiatrické onemocnění: ANO – NE

Jaké:

Jaké:

Abusus: ANO – NE

Abusus: ANO – NE

Čeho:

Čeho:

Kriminalita: ANO – NE

Kriminalita: ANO – NE

Druh:

Druh:

Odnětí svobody: ANO – NE

Odnětí svobody: ANO – NE

Kdy, jak dlouho:

Kdy, jak dlouho:

Nezaměstnanost: ANO – NE

Nezaměstnanost: ANO – NE

Handicap: ANO – NE

Handicap: ANO – NE

Jaký:

Jaký:

Rozvod rodičů: ANO – NE
Porozvodové uspořádání:
Jiné důležité údaje o rodičích:
Kontakt s rodiči v současné době:
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SOUROZENCI
Jméno:

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Datum narození:

Datum narození:

Datum narození:

Datum narození:

MUŽ – ŽENA

MUŽ - ŽENA

MUŽ - ŽENA

MUŽ – ŽENA

VLASTNÍ –
NEVLASTNÍ

VLASTNÍ NEVLASTNÍ

VLASTNÍ NEVLASTNÍ

VLASTNÍ NEVLASTNÍ

Vzdělání:

Vzdělání:

Vzdělání:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zaměstnání:

Zaměstnání:

Zaměstnání:

Úmrtí: ANO – NE

Úmrtí: ANO – NE

Úmrtí: ANO – NE

Úmrtí: ANO – NE

Příčina:

Příčina:

Příčina:

Příčina:

Kdy:

Kdy:

Kdy:

Kdy:

Psychiatrické
onemocnění:
ANO – NE

Psychiatrické
onemocnění:
ANO – NE

Psychiatrické
onemocnění:
ANO – NE

Psychiatrické
onemocnění:
ANO – NE

Jaké:

Jaké:

Jaké:

Jaké:

Kriminalita:
ANO – NE

Kriminalita:
ANO – NE

Kriminalita:
ANO – NE

Kriminalita:
ANO – NE

Druh:

Druh:

Druh:

Druh:

Odnětí svobody:
ANO – NE

Odnětí svobody:
ANO – NE

Odnětí svobody:
ANO – NE

Odnětí svobody:
ANO – NE

Kdy, jak dlouho:

Kdy, jak dlouho:

Kdy, jak dlouho:

Kdy, jak dlouho:

Nezaměstnanost:
ANO – NE

Nezaměstnanost:
ANO – NE

Nezaměstnanost:
ANO – NE

Nezaměstnanost:
ANO – NE
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Handicap:
ANO – NE

Handicap:
ANO – NE

Handicap:
ANO – NE

Handicap:
ANO – NE

Jaký:

Jaký:

Jaký:

Jaký:

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ
Útěky: ANO – NE
Kdy, na jak dlouho:
Abusus: ANO – NE
Čeho:
Od kdy?
Kázeňské přestupky: ANO – NE
Druh:

Nerespektování autority: ANO – NE
Agresivita vůči dospělým: ANO – NE
Agresivita vůči vrstevníkům: ANO – NE
Automutilace: ANO – NE
Pokus o sebevraždu: ANO -NE
Pokud ano, uveďte kdy a způsob:
Sexuální styk: ANO – NE
Pokud ano, uveďte za jakých okolností:
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SYNDROM CAN
Zanedbávání: ANO – NE
Psychické týrání: ANO – NE
Pokud ano, uveďte kdy, kým a o co konkrétně šlo:

Fyzické týrání: ANO – NE
Pokud ne, uveďte kdy, kým a o co konkrétně šlo:

Sexuální zneužívání: ANO – NE
Pokud ano, uveďte kdy a kým:
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Příloha 2 – Dotazník Kvocient empatie pro děti (EQ-C)
Kvocient empatie (EQ) – dotazník – verze pro děti
Vyplňte, prosím, označením příslušné buňky u každého tvrzení.
Kód respondenta: ......................................................................................................
Datum: ......................................................................................................................
Silně
Mírně
Mírně
Silně
souhlasím
souhlasím
nesouhlasím
nesouhlasím
1. Mé dítě rádo pečuje
o jiné lidi.
2. Mé dítě často
nerozumí tomu, proč
některé věci jiné lidi
znervózňují.
3. Mé dítě by
neplakalo nebo by
nebylo rozrušené,
kdyby nějaká postava
ve filmu zemřela.
4. Mé dítě rychle
pochopí, když si
někdo dělá legraci.
5. Mé dítě rádo
rozřezává červy nebo
trhá nohy různému
hmyzu.
6. Mé dítě ukradlo
něco, co chtělo mít,
svému sourozenci
nebo kamarádovi.
7. Mé dítě si obtížně
hledá kamarády.
8. Když si mé dítě
hraje s jinými dětmi,
spontánně se zapojuje
a půjčuje ostatním
hračky.
9. Mé dítě umí být
velmi přímé při
vyjadřování svého
názoru, i když to může
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někoho rozrušit.
10. Mému dítěti by se
líbilo, kdyby se mohlo
starat o nějaké domácí
zvíře.
11. Mé dítě je často
drzé nebo neslušné,
aniž by si to
uvědomovalo.
12. Mé dítě mělo či
má potíže s fyzickým
šikanováním.
13. Pokud ve škole mé
dítě něčemu rozumí,
umí to snadno
vysvětlit ostatním.
14. Mé dítě má
jednoho nebo dva
blízké přátele a
několik dalších
kamarádů.
15. Mé dítě naslouchá
názorům jiných, i
když jsou odlišné od
jeho.
16. Mé dítě projevuje
starost, když vidí, že
někdo jiný je
rozrušený.
17. Mé dítě bývá tak
zaneprázdněné svými
vlastními myšlenkami,
že si nevšimne toho,
když se ostatní začnou
nudit.
18. Mé dítě viní jiné
děti za to, co udělalo
samo.
19. Mé dítě je velmi
rozrušené, když vidí
trpět nějaké zvíře.
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20. Mé dítě občas do
někoho strčí nebo
někoho štípne, když je
někdo rozčiluje.
21. Mé dítě snadno
rozpozná, když s ním
někdo chce
konverzovat.
22. Mé dítě umí dobře
vyjednávat o tom, co
chce.
23. Mé dítě by si
dělalo starosti, jak se
jiné dítě bude cítit,
když nebude pozváno
na oslavu.
24. Mé dítě je
rozrušené, když vidí
jiné dítě plakat nebo
trpět nějakou bolestí.
25. Mé dítě rádo
pomáhá jiným
začlenit se do třídy.
26. Mé dítě mělo
potíže proto, že
neslušně nadávalo
jiným dětem nebo je
škádlilo.
27. Mé dítě má
tendenci se uchylovat
k fyzické agresi, aby
dostalo, co chce.

9

Příloha 3 – Dotazník předností a nedostatků (Strenghts and Difficulties Questionaire, SDQ)
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Příloha 6 – Informovaný souhlas
Informace o výzkumu a informovaný souhlas pro rodiče
Název výzkumu: Souvislost sociálně emočních kompetencí a emocionální traumatizace
dětí umístěných v různých formách náhradní péče s rozvojem rizikového chování a
schopností integrovat se do společnosti
Odborný garant: doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D a PhDr. Petr Winkler
Vedoucí výzkumu: David Adam
Vážená paní, vážený pane,
žádáme Vás o souhlas s účastí Vašeho dítěte na výzkumu „Souvislost sociálně emočních
kompetencí a emocionální traumatizace dětí umístěných v různých formách náhradní péče
s rozvojem rizikového chování a schopností integrovat se do společnosti“. Přečtěte si,
prosím, pozorně následující informace - dozvíte se v nich o použitých metodách a průběhu
výzkumu.
Cíl výzkumu:
Data z výzkumu by měla pomoci objasnit míru empatie a traumatizace dětí umístěných v
náhradní péči a úroveň jejich sociálně emočních kompetencí v závislosti na ohrožujících i
protektivních faktorech původního prostředí a hereditě v biologických rodinách. Pokusíme
se zmapovat, jaký vliv mají tyto proměnné na rozvoj rizikového chování a schopnost
integrovat se do společnosti. Rádi bychom poukázali na nedostatečnou nabídku
terapeutických služeb pro ohrožené děti.
Postup:
Děti budou vyšetřeny sérií psychologických metod zaměřených na empatii, sociálněemoční kompetence, traumatizaci a míru depresivity. Tři z dotazníků budou zodpovídány
pečující osobou dítěte (rodič, pěstoun, vychovatel). Získaná data budou porovnána
s anamnestickými informacemi získanými z dokumentace dítěte.
Děti budou vyšetřeny dobrovolníky z řad studentů lékařských fakult UK, Filosofické
fakulty UK, Pedagogické fakulty UK, Husitské teologické fakulty UK a Pražské vysoké
školy psychosociálních studií. Tito dobrovolníci absolvují odborné školení na Oddělení
lékařské psychologie a psychopatologie 1. Lékařské fakulty a podepíší čestné prohlášení o
mlčenlivosti.
Možná rizika:
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Některá tematické oblasti metod mohou být pro respondenty citlivé a stresující. Kdykoliv
je tedy možné v průběhu testování odstoupit nebo neodpovědět na položenou otázku, která
je pro respondenta nepříjemná.
Anonymita:
Data získaná v této studii jsou přísně anonymní. Všechna data jsou vedena pod kódem.
Pokud budou výsledky studie publikovány, bude to výhradně takovým způsobem, aby
nebylo možné určit žádné informace o konkrétním účastníku studie.

Souhlasím s účastí mého dítěte v této výzkumné studii.
Byl(a) jsem podrobně a v dostatečné míře informován(a) o tomto výzkumu a převzal(a)
jsem dokument Informace o výzkumu a informovaný souhlas pro rodiče.

Jméno
..............................................................................................................................

dítěte:

Jméno
zákonného
zástupce
.............................................................................................

dítěte:

Datum
..................................................
..........................................................................

Podpis
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