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Příloha 1.

Socioemocionální smíření
Cíl změny

Instrumentální smíření

Je to změna vnitřní, přičemž Změna
je

uznána

rovnocenná

a

vnější,

vybudování

zaručena důvěryhodného vztahu mezi

identita

každé stranami

strany a tomu odpovídající
sebeobraz
Povaha změny

Revoluční

změna,

která Evoluční

změna,

nastane relativně okamžitě po probíhá
úspěšném proběhnutí cyklu plnění
omluvy a odpuštění

která

prostřednictvím
různých

postupným

úkolů

se

a

učením

důvěřování druhé strany
Časové zaměření

Klíčem

je

řešení

dopadu Pracuje se v přítomnosti a

bolesti od ponížení, které změna
vniklo v minulosti

se

děje

prostřednictvím

opakování

konstruktivní

zkušenosti

kooperace s opoziční stranou
Cíl smíření

Integrace konfliktních stran Separace
do

jednotného

opozičních

vnímání tak, aby mohli koexistovat

skupiny. Rozvinutí vnímání vedle sebe bez konfliktů
“my”
Tabulka 1 - Rozdílná dimenzionální zaměření instrumentálního a socioemocionálního smíření (Nadler & Shnabel, 2008)
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Příloha č. 2.

Role

Ohrožená dimenze identity

Zlepšení prostřednictvím

Oběť

Viník

Pocit moci

Morální obraz

↓

↓

Posílení

Přijetí

(oběť si přeje, aby viník (viník
převzal

zodpovědnost

si

přeje,

aby oběť

za vyjádřila empatii)

způsobení nespravedlivosti)

Následky zlepšení

Výsledek

↓

↓

Obnovený pocit moci

Obnovený morální obraz

↓

↓

Zvýšená ochota ke smíření

Tabulka 2 - Model smíření založený na potřebách (Nadler & Shnabel, 2008)
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Příloha č. 3

Obrázek 1: Most smíření (Worthington, 2003)
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Příloha č. 4
Návrh informovaného souhlasu pro účastníky výzkumu
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami a obsahem výzkumného
projektu Denisy Zábranské. Rozumím jim a souhlasím s nimi.

Dále dávám své svolení k tomu, aby byl výzkumný rozhovor nahráván, zpracován
do elektronické podoby a následně anonymizován a analyzován. Souhlasím s tím, aby byla
tato data publikována, citována a prezentována v bakalářské práci i v jiných odborných
publikací, prezentací a odborných článků.

Souhlasím se způsobem, jakým bude chráněna má identita a udržena anonymita během
výzkumu i po jeho skončení.

Jsem si vědom/a, že v průběhu rozhovoru mohu kdykoliv odmítnout zodpovědět otázku
a případně ukončit rozhovor. Po poskytnutí rozhovoru mohu do deseti dnů odstoupit z
výzkumu.

Souhlasím s účastí na tomto výzkumném projektu.

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….

Datum narození: ...………………………………………………………………………………

Datum podpisu: ………………………………………

Podpis: ………………………………………………
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Příloha č. 5

Návrh osnovy otázek pro polostrukturovaný rozhovor

Demografické údaje
Jste muž nebo žena?
Kolik je Vám let?
Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělaní?
Jaké náboženství vyznáváte? Jste praktikujícím členem?

Pojetí smíření a odpuštění
1. Co je pro Vás smíření?
2. Za jakých okolností se může odehrát?
3. Existují situace, po kterých není možno smíření? Z jakého důvodu?
4. Co je pro Vás odpuštění?
5. Za jakých okolností se může odehrát?
6. Existují situace, po kterých není možno odpustit? Z jakého důvodu?
7. Jsou uvedené pojmy totožné, nebo mezi nimi existují rozdíly? Případně co je totožné,
jaké jsou rozdíly?

Realizace cyklu omluvy a odpuštění
8. Je možné smíření bez omluvy a odpuštění?
9. Jakou roli hraje omluva při smíření? Jakou pro viníka a jak pro oběť?
10. Jakou roli hraje omluva při smíření? Jakou pro viníka a jak pro oběť?

Zkušenost se smířením z pozice oběti
11. Zažil/a jste situaci, ve které Vám blízký člověk ublížil, se kterým jste poté
smířil/a?
12. Co se odehrálo od začátku konfliktu až po smíření se s daným člověkem?
13. Co způsobilo obrat směrem ke smíření?
14. Věděl/a jste již po konfliktu, že se chcete usmířit?
15. Co bylo na smíření nejtěžší?
16. Jak jste poznal/a, že jste se usmířili? Kdy to bylo?
17. Pokusil/a jste se Vy udělat něco pro to, aby došlo k usmíření?
VI

18. Pokud by se daná situace odehrála znovu, měl/a byste zájem se znovu smířit?
19. Omluvil/a se Vám? Pokud ano, přijal/a jste omluvu? Pokud ne, co vás vedlo k její
odmítnutí? Byla pro Vás dostatečná, nebo považujete jinou formu za vhodnější?
Jakou?
20. Přál/a jste se, aby se Vám viník omluvil? Jak by omluva zněla?

Zkušenost se smířením z pozice viníka
1. Zažil/a jste situaci, ve které jste ublížila Vašemu blízkému člověku ublížil a se
kterým jste poté smířil/a?
2. Co se odehrálo od začátku konfliktu až po smíření se s daným člověkem?
3. Co způsobilo obrat směrem ke smíření?
4. Věděl/a jste již po konfliktu, že se chcete usmířit?
5. Co bylo na smíření nejtěžší?
6. Jak byste zareagoval, pokud by se daná situace znovu odehrála?
7. Omluvil/a jste se mu/jí? Jak omluva probíhala?
8. Co Vás vedlo k omluvě?
9. Za jakých okolností byste byl/a ochotna se omluvit?
10. Odpustil/a Vám ten člověk? Jak jste to poznal/a?
11. Jak jste poznal/a, že jste se usmířili? Kdy to bylo?
12. Pokusil/a jste se Vy udělat něco pro to, aby došlo k usmíření?
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