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Příloha č. 1- Dotazník
Dobrý den,
Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou Bakalářskou práci.
Předem děkuji za ochotu.
1.) Věk:…...let
2.) Nejvyšší dosažené vzdělání:¨

□ Základní škola
□Vyučení bez maturity

□ SŠ s maturitou
□ Jiné (uveďte jaké)

3.) Stav

□Svobodný

□Ženatý

□Zadaný

□Rozvedený

4.) Máte děti?

□Ne

□Ano

5.) Zaměstnání před VTOS

□Bez předchozí pracovní zkušenosti
□Brigády (příležitostné melouchy)
□Přihlášen na Úřad práce
□Stálý pracovní poměr
□Jiné (uveďte jaké)
6.) Jaká byla výchova ve Vaší rodině?

□přísná, náladová, časté tresty
□spravedlivá, demokratická, bezproblémová
□nevšímavá, přehlíživá

počet

7.) Jaká byla Vaše první droga?

8.) V jakém věku jste užil drogu poprvé?

9.) Hlavní droga (1) před VTOS a způsob užití
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
10.) Další užívané drogy před VTOS a jejich způsob aplikace
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11.) Je toto váš první VTOS?

□Ano

□Ne

(napište počet)

12.) Jakou aktivitu na SpO považujete za nejlepší?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Příloha č. 2- Přepis referátu Co mi dalo Specializované oddělení pro výkon trestu
„ Jelikož odcházím do dozoru, chci napsat co si odnáším a co mi dalo toto oddělení.
Začátky byli pro mě velmi těžké, protože jsem se neuměl otevřít před lidma, bál jsem se, že se
mi budou lidi smát, ponižovat mě a dělat pošklebky. Celý život jsem byl do sebe uzavřenej a
nedokázal se nikomu svěřit jaké mám problémy.
Pomalu ale jistě jsem začal zjišťovat na dvojhodinovkách, že tomu tak není, nikdo se
mi nesmál, nikdo mě neponižoval a ani se nikdo nepoškleboval, spíš naopak, kluci ve skupině
naslouchali a snažili se mi poradit a dávali mi sílu k tomu že můžu mluvit o svých
problémech, že se můžu otevřít a říct ty nejchoulostivější věci které mě v životě potkali.
Naučil jsem se mluvit o svých problémech, naučil jsem se řešit své problémy
bez drog, naučil jsem se jít si za svým cílem a nevzdávat to třeba to že jsem se dostal do
dozoru. Naučil jsem se neřešit problémy násilím, začal jsem věřit v Boha a naučil jsem se
seřadit si svůj život do určitýho žebříčku a jít si za tím pomaloučku.
Chci už mít v 50 letech svůj klid a chci žít normální život se svojí přítelkyní, chci
pracovat a pomalu platit dluhy, věnovat se své dceři a družce, chci chodit na ryby a chci ze
svého života vymazat drogy a lidi co se v drogách pohybují.
A taky chci poděkovat Vám, za to, že jste mi otevřel oči a chci poděkovat celé
skupině. Moc děkuji.“

Příloha č. 3- Obrázek pana U o jeho životě

Příloha č. 4- Obrázek pana V o jeho životě

