Přílohy:
Příloha č. 1
FAGERSTRÖMŮV TEST NIKOTINOVÉ ZÁVISLOSTI
Fagerström Test of Nicotine Dependence (FTND)
Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C., Fagerström, K. O. (1991). The
Fagerström Test of Nicotine Dependence: A Revision of the Fagerström Tolerance
Questionnaire. British Journal of addiction, 86, 1119-1127.
Králíková, E. (2004). Závislost na tabáku a možnosti léčby. Čes. a slov. psychiatrie, 100,
1, 13-18.
Odpovězte na otázky a spočítejte si body uvedené v závorce za odpověďmi.
1. Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu?
a) Do 5 minut (3 body)
b) Za 6-30 minut (2 body)
c) Za 31-60 minut (1 bod)
d) Po 60 minutách (0 bodů)
2. Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)
3. Kterou cigaretu byste nerad postrádal?
a) První ráno (1 bod)
b) Kteroukoli jinou (0 bodů)
4. Kolik cigaret denně kouříte?
a) 0-10 (0 bodů)
b) 11-20 (1 bod)
c) 21-30 (2 body)
d) 31 a více (3 body)
5. Kouříte častěji během dopoledne?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)
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6. Kouříte, i když jste nemocen a upoután na lůžko?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)

Vyhodnocení Fagerströmova testu nikotinové závislosti
Zdroj vyhodnocení: http://www.ecigareta-marion.cz/marion/3-Vse-o-Ekoureni/15-Testzavislosti-na-nikotinu, cit. 3.3.2011)

V testu je maximální skóre 10 bodů.
Velmi nízká nebo žádná závislost (0-2 body)
Vaše závislost na nikotinu je buď žádná nebo velmi nízká. Abstinenční příznaky jsou zatím
velmi slabé a vyskytují se zřídka.
Nízká závislost (3-4 body)
Vaše závislost na nikotinu je stále ještě poměrně nízká, avšak začínáte již čelit některým
abstinenčním příznakům. Tento stupeň závislosti je hraniční pro relativní snadnost odvykání.
Začněte tedy odvykat, neboť později to již bude jen těžší. Prozatím byste měli vystačit se
slabou náhradní nikotinovou léčbou.
Střední závislost (5 bodů)
Jste závislí na nikotinu. Běžně se u vás objevují abstinenční příznaky. Začněte ihned s
odvykací kůrou, neboť na tomto stupni již reálně hrozí vznik zdravotních problémů
způsobených kouřením. Pro odvykání vám poslouží silnější náhradní nikotinová léčba.
Vysoká závislost (6-7 bodů)
Vaše závislost na nikotinu je vysoká. Kouření přestáváte mít pod vlastní kontrolou. Kromě
častých abstinenčních příznaků máte vysoké riziko vzniku onemocnění souvisejících s
kouřením. Pravděpodobnost úspěšného odvykání je bohužel poměrně nízká. Budete k němu
pravděpodobně potřebovat silnou náhradní nikotinovou léčbu.
Velmi vysoká závislost (8-10 bodů)
Jste velmi vysoce závislí na nikotinu. Nad kouřením nemáte kontrolu, ono má pod kontrolou
vás. Čelíte velmi vysokému riziku vzniku onemocnění souvisejících s kouřením.
Pravděpodobnost úspěšného odvykání je velmi nízká, neboť máte nepříjemné abstinenční
příznaky. Hrozí vám úzkosti, deprese a sklony k nadužívání alkoholu. K odvykání proto
potřebujete nejsilnější náhradní nikotinovou léčbu a odbornou pomoc.
108

Příloha č. 2
MODIFIKOVANÝ FAGERSTRÖMŮV TEST NIKOTINOVÉ ZÁVISLOSTI PRO
ADOLESCENTY
Nonnemaker, J. M., & Homsi, G. (2007). Measurement properties of the Fagerström Test
for nicotine dependence adapted for use in an adolescent sample. Addictive Behaviors, 32,
181-186.
Králíková, E. (2005). Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Časopis lékařů českých,
5, 327-330.
Odpověz na následující otázky a spočítej si body uvedené v závorce. Čím vyšší bodové
skóre, tím závažnější je tvoje závislost.
1. Kolik cigaret denně kouříš?
a) Více než 25 (3 body)
b) 6-25 (2 body)
c) 1-15 (1 bod)
d) Méně než 1 (0 bodů)
2. Kouříš víc během prvních dvou hodin po probuzení než ve zbytku dne?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)
3. Jak brzy po probuzení si zapaluješ první cigaretu?
a) Do 30 minut (2 body)
b) Za déle než 30 minut, ale před polednem (1 bod)
c) Odpoledne nebo večer (0 bodů)
4. Které cigarety by ses nejméně rád/a vzdal/a (která je nejdůležitější, nejvíc si ji
vychutnáš)?
a) První ranní (2 body)
b) Kterákoli před polednem (1 bod)
c) Kterákoli odpoledne nebo večer (0 bodů)
5. Je pro tebe těžké nekouřit tam, kde to nejde?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)
6. Kouříš, i když jsi nemocný/á a většinu dne jsi v posteli?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)
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Příloha č. 3
DOTAZNÍK PRO ADOLESCENTY NA MÍRU ZÁVISLOSTI NA NIKOTINU –
ZTRÁTU AUTONOMIE
HONC – Hookend of Nicotine Checklist
Zdroj: Hookend on Nicotine Checklist, HONC
1. Zkoušel/a jsi někdy přestat, ale nepovedlo se?
2. Kouřís teď proto, že je těžké přestat?
3. Citil/a jsi někdy, že jsi závislý/á na tabáku?
4. Máš někdy silnou potřebu kouřit?
5. Měl/a jsi někdy pocit, že prostě potřebuješ cigaretu?
6. Je těžké vydržet nekouřit tam, kde se to nesmí, třeba ve škole?
Jestli jsi někdy zkoušel/a na nějaký čas přestat kouřit (nebo užívat tabák):
1. Bylo těžké se soustředit, protože jsi nemohl/a kouřit?
2. Cítil/a ses víc podrážděný/podrážděná, protože jsi nemohl/a kouřit?
3. Cítil/a jsi silnou potřebu či nutkání kouřit?
4. Cítil/a ses nervózně, napjatě a úzkostně, protože jsi nemohl/a kouřit?
Kladná odpověď na jednu či více otázek znamená ztrátu autonomie a zvýšenou
pravděpodobnost neúspěšného pokusu přestat kouřit či pozdějšího pravidelného
kouření. Každá taková odpověď znamená bod a míru ztráty autonomie / míru
závislosti posoudíme dle bodového rozmezí 0-10.
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Příloha č. 4
ŠKÁLA ZÁVISLOSTI NA CIGARETÁCH
CDS – Cigarette Dependence Scale

Etter, J. F., Le Houezec, J., Perneger, T. V. (2003). A Self-administered Questionnaire to
measure Dependence on Cigarettes: The Cigarette Dependence Scale.
Neuropsychopharmacology, 28, 359-370.
Králíková, E. (2004). Závislost na tabáku a možnosti léčby. Čes. a slov. psychiatrie, 100, 1,
13-18.
1. Označte míru své závislosti na cigaretách na škále od 0 do 100 (nejsem závislý na
cigaretách = 0, jsem extrémně závislý na cigaretách = 100).
a) 0-20 (1 bod)
b) 21-40 (2 body)
c) 41-60 (3 body)
d) 61-80 (4 body)
e) 81-100 (5 bodů)
2. kolik cigaret denně v průměru kouříte?
a) 0-5 (1 bod)
b) 6-10 (2 body)
c) 11-20 (3 body)
d) 21-29 (4 body)
e) 30+ (5 bodů)
3. Za jak dlouho po probuzení si zapalujete obvykle svou první cigaretu?
a) 0-5 minut (5 bodů)
b) 6-15 minut (4 body)
c) 16-30 minut (3 body)
d) 31-60 minut (2 body)
e) 61+ (1 bod)
4. Přestat navždy kouřit by pro Vás bylo:
a) nepředstavitelné (5 bodů)
b) velmi obtížné (4 body)
c) trochu obtížné (3 body)
d) celkem jednoduché (2 body)
e) velmi jednoduché (1 bod)
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V následujících otázkách označte, prosím, vždy míru Vašeho souhlasu.
5. Po několika hodinách bez kouření cítím nepřekonatelnou potřebu kouřit.
a) naprosto nesouhlasím (1 bod)
b) částečně nesouhlasím (2 body)
c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body)
d) částečně souhlasím (4 body)
e) naprosto souhlasím (5 bodů)
6. Představa, že bych neměl u sebe cigarety, u mne vyvolává stres.
a) naprosto nesouhlasím (1 bod)
b) částečně nesouhlasím (2 body)
c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body)
d) částečně souhlasím (4 body)
e) naprosto souhlasím (5 bodů)
7. Než jdu ven, vždy se ujistím, zda mám u sebe cigarety.
a) naprosto nesouhlasím (1 bod)
b) částečně nesouhlasím (2 body)
c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body)
d) částečně souhlasím (4 body)
e) naprosto souhlasím (5 bodů)
8. Jsem v zajetí cigaret.
a) naprosto nesouhlasím (1 bod)
b) částečně nesouhlasím (2 body)
c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body)
d) částečně souhlasím (4 body)
e) naprosto souhlasím (5 bodů)
9. Kouřím příliš mnoho.
a) naprosto nesouhlasím (1 bod)
b) částečně nesouhlasím (2 body)
c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body)
d) částečně souhlasím (4 body)
e) naprosto souhlasím (5 bodů)
10. Někdy všeho nechám a jdu ven koupit si cigarety.
a) naprosto nesouhlasím (1 bod)
b) částečně nesouhlasím (2 body)
c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body)
d) částečně souhlasím (4 body)
e) naprosto souhlasím (5 bodů)
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11. Kouřím pořád.
a) naprosto nesouhlasím (1 bod)
b) částečně nesouhlasím (2 body)
c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body)
d) částečně souhlasím (4 body)
e) naprosto souhlasím (5 bodů)
12. Kouřím i přes rizika pro mé zdraví.
a) naprosto nesouhlasím (1 bod)
b) částečně nesouhlasím (2 body)
c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body)
d) částečně souhlasím (4 body)
e) naprosto souhlasím (5 bodů)

Vyhodnocení:
Je možné hodnotit jen prvních 5 otázek (CDS 5) nebo všech 12 (CDS 12). V rámci daného
bodového rozmezí lze odhadnout míru závislosti (není dáno přesněji).
Míra závislosti: CDS 5: rozmezí 5-25 bodů
CDS 12: rozmezí 12-60 bodů.
Pro CDS 12: Do 24 bodů mírná závislost
25-44 bodů střední závislost
45+ silná závislost
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Příloha č. 5
DOTAZNÍK ZÁVISLOSTI NA TABÁKU
Všechny následující otázky se týkají období posledních 12 měsíců. Vyberte tu z
následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhněte ji:
1. Cítili jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání po tabákových výrobcích?
Ne – Někdy – Často
2. Nedokázali jste se ve vztahu k tabákovým výrobkům ovládat? (Např. jste kouřili i tehdy, když to bylo nevhodné, nebo jste kouřili více, než jste původně
chtěli?)
Často – Někdy – Ne
3. Měli jste po vysazení tabáku odvykací potíže (brzy ráno nebo v situaci, kdy nebylo možné delší dobu kouřit)?
Ne – Někdy – Často
4. Zvyšovali jste množství tabákových výrobků, abyste dosáhli účinku, původně
vyvolaného nižší dávkou?
Často – Někdy – Ne
5. Zanedbávali jste kvůli tabákovým výrobkům dobré záliby (např. jste se vyhýbali místům, kde se nedalo kouřit) nebo jste potřebovali více času k získání a
užívání tabákových výrobků.
Ne – Někdy – Často
6. Pokračovali jste v užívání tabákových výrobků přes škodlivé následky, o kterých jste věděli?
Často – Někdy – Ne
Vyhodnocení:
Spočítejte odpovědi „často“ a odpovědi „někdy“.
3–6 odpovědi „často“ a „někdy“ znamenají, že se jedná o závislost.
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Příloha č. 6
MINNESOTSKÁ ŠKÁLA NIKOTINOVÝCH ABSTINENČNÍCH PŘÍZNAKŮ

Prosíme, ohodnoťte, co jste pociťovali během posledních 24 hodin.
0 = vůbec ne; 1 = nepatrně; 2 = středně; 3 = celkem dost; 4 = velmi

1. Zlost, podrážděnost, nespokojenost
2. Úzkost, nervozita
3. Špatná nálada, smutek
4. Touha kouřit
5. Obtížné soustředění
6. Zvýšená chuť k jídlu, hlad, zvyšování hmotnosti
7. Nespavost, obtížné usínání, buzení v noci
8. Neschopnost odpočívat
9. Netrpělivost
10. Zácpa
11. Závratě
12. Kašel
13. Neobvyklé sny, noční můry
14. Nevolnost
15. Bolení v krku
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01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234

Příloha č. 7
ŠKÁLA POSTOJŮ K LÉČBĚ ZÁVISLOSTI NA TABÁKU PRO PERSONÁL
ZABÝVAJÍCÍ SE LÉČBOU JINÝCH ZÁVISLOSTÍ
(Adaptováno podle Hunt JJ, Cupertino AP, Gajewski BJ, Jiang Y, Ronzani TM, Richter
KP: Staff commitment to providing tobacco dependence in drug treatment: Reliability,
validity, and results of a national survey, Psychol Addict Behav. 2014;28(2):389-95. Zdroj:
www.slzt.cz.
1
Silně
souhlasím

2
Souhlasím

3
Nevím

4
Nesouhlasím

5
Silně
nesouhlasím

Vliv tabáku
Tabák poškozuje zdraví méně než jiné návykové látky......…………………………...…[ ]
Kouření neovlivňuje naše klienty tak bezprostředně jako jiné návykové látky …..……..[ ]
Závislost na tabáku působí našim klientům jen malé problémy, pokud vůbec nějaké…...[ ]
Pro naše klienty je lepší kouřit tabák než užívat jiné drogy ….....………….…………....[ ]
Závislost na tabáku neovlivňuje schopnost našich klientů fungovat ve společnosti...…[ ]
Role klinických pracovníků
Léčba závislosti na tabáku není součástí programu léčby jiných závislostí ...................[
Programy pro drogově závislé by se měly soustředit na soudem nařízenou léčbu, nikoli
léčbu závislosti na tabáku ……...……………….…..………………………………….[
Neměli bychom léčit závislost na tabáku, protože proto zde naši klienti nejsou…...….[
Závislost na tabáku bychom neměli léčit zároveň s jinými závislostmi …....……….…[

]
]
]

Vliv léčby závislosti na tabáku
Odvykání kouření by zhoršilo úzkosti a deprese našich klientů .………….………..….[
Kouření pomáhá našim klientům překonávat každodenní stres ...………..….…...….....[
Léčba závislosti na tabáku by zpomalila zotavování našich klientů ...………...…….....[
Není fér brát klientům tabák ………………………………...…………….…..………..[
Přestat užívat všechny drogy najednou by pro naše klienty bylo příliš náročné ……….[

]
]
]
]
]
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Příloha č. 8
MOTIVAČNÍ DOTAZNÍK JAKO INTERVENČNÍ A DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ
Cílem tohoto dotazníku je, abyste lépe porozuměl své návykové nemoci a posílil
motivaci k jejímu překonání. Dotazník vám také umožňuje zmapovat vaši motivaci a zjistit,
z kterých oblastí života vychází.
Zakroužkujte odpověď „ano“ nebo „ne“ podle toho, která je blíže pravdě. Pak sečtěte
kladné odpovědi v jednotlivých sekcích a jejich počty zaneste do tabulky na konci dotazníku.
Tělesné zdraví
1. Zhoršila návyková nemoc vaši výkonnost?
2. Způsobila vám návyková nemoc bolestivé problémy nebo je zhoršila, včetně např.
zubních?
3. Zhoršila návyková nemoc vaši pohyblivost?
4. Způsobila vám návyková nemoc úraz?
5. Zhoršil se během trvání návykové nemoci váš celkový zdravotní stav?
6. Způsobila vám návyková nemoc jaterní onemocnění nebo ho zhoršila?
7. Způsobila vám návyková nemoc trávicí problémy nebo je zhoršila?
8. Způsobila vám návyková nemoc problémy se srdcem nebo je zhoršila?
9. Způsobila vám návyková nemoc problémy s vysokým krevním tlakem nebo je
zhoršila?
10. Způsobila vám návyková nemoc onemocnění žilního systému nebo je zhoršila?
11. Způsobila vám návyková nemoc problémy s páteří či klouby nebo je zhoršila?
12. Způsobila vám návyková nemoc kožní nemoci nebo je zhoršila?
13. Způsobila vám návyková nemoc dýchací problémy nebo je zhoršila?
14. Přivodila vám návyková nemoc nějaké infekční onemocnění nebo ho zhoršila?
15. Způsobila vám návyková nemoc problémy se zrakem nebo je zhoršila?
16. Zhoršila návyková nemoc váš sexuální život?
17. Prodělal jste v odvykacím stavu nepříjemné tělesné potíže nebo epileptický
záchvat?
18. Došlo u vás k těžké otravě alkoholem nebo drogou (předávkování)?
Součet kladných odpovědí
Duševní zdraví
1. Způsobila vám návyková nemoc jakékoliv duševní potíže nebo je zhoršila?
2. Zhoršila vám návyková nemoc duševní výkonnost?
3. Způsobila vám návyková nemoc stavy úzkosti nebo strachu?
4. Způsobila vám návyková nemoc stavy smutku nebo výčitky svědomí?
5. Způsobila vám návyková nemoc podrážděnost?
6. Docházelo u vás v důsledku návykové nemoci ke střídání nálad?
7. Vedla u vás návyková nemoc k hněvu?
8. Míval jste bažení, tj. silnou a těžko zvladatelnou touhu se návykově chovat?
9. Ovládal jste se špatně kvůli návykové nemoci?
10. Pozoroval jste u sebe v průběhu návykové nemoci poruchy paměti?
11. Pozoroval jste u sebe v průběhu návykové nemoci poruchy soustředění?
12. Pozoroval jste u sebe v průběhu návykové nemoci poruchy spánku?
13. Měl jste v důsledku návykové nemoci nepříjemné sny?
14. Vedla návyková nemoc u vás ke stavům zmatenosti?
15. Měl jste v důsledku návykové nemoci halucinace?
16. Měl jste v důsledku návykové nemoci pocity pronásledování?
17. Uvažoval jste v důsledku návykové nemoci o sebevraždě?
18. Dopustil jste se v důsledku návykové nemoci sebevražedného jednání?
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Ano Ne
Ano Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Ano Ne

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Součet kladných odpovědí
Vztahy
1. Lhal jste kvůli návykové nemoci?
2. Vyčítali vám druzí vaše návykové chování?
3. Docházelo kvůli návykové nemoci ve vašich vztazích s lidmi k napětí?
4. Trpěl jste kvůli návykové nemoci častějšími hádkami s blízkými lidmi?
5. Byl kvůli návykové nemoci ohrožen nějaký pro vás důležitý vztah?
6. Ztratil jste kvůli návykové nemoci nějaký pro vás důležitý vztah?
7. Oslabila návyková nemoc vaši autoritu a prestiž v širším okolí?
8. Oslabila návyková nemoc vaši autoritu a prestiž v rodině?
9. Měl jste kvůli návykové nemoci nějaký násilný konflikt s blízkými lidmi?
10. Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci vaše komunikace s kvalitními lidmi?
11. Přestávaly vás v důsledku návykové nemoci vztahy s lidmi kolem sebe zajímat?
12. Přestával jste v důsledku návykové nemoci druhým rozumět?
13. Styděl jste se kvůli návykové nemoci?
14. Poškodila návyková nemoc vaši pověst?
15. Vyhýbal jste se kvůli návykové nemoci druhým lidem?
16. Zanedbával jste kvůli návykové nemoci potřeby druhých lidí?
17. Vnímal jste druhé lidi především jako zdroj peněz?
18. Cítíte se kvůli návykové nemoci osamělý?
Součet kladných odpovědí

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Pracovní oblast
1. Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci vaše pracovní výkonnost?
2. Byl jste v důsledku návykové nemoci v práci ospalý a unavený?
3. Zanedbal jste kvůli návykové nemoci v práci něco podstatného?
4. Chodil jste kvůli návykové nemoci pozdě do práce nebo dříve odcházel?
5. Nešel jste někdy kvůli návykové nemoci vůbec do práce?
6. Měl jste kvůli návykové nemoci v práci častější slovní konflikty?
7. Ohrozila návyková nemoc v práci vaši bezpečnost (např. při řízení auta)?
8. Přestávali vám kvůli návykové nemoci v práci důvěřovat?
9. Vybíral jste si kvůli návykové nemoci dovolenou po dnech?
10. Zhoršila návyková nemoc vaše vzdělání nebo pracovní uplatnění?
11. Oslabila návyková nemoc vaši zdravou ctižádost?
12. Měl jste kvůli návykové nemoci v práci nějaký násilný konflikt?
13. Byl jste kvůli návykové nemoci z práce propuštěn nebo vyloučen ze školy?
14. Byl jste kvůli návykové nemoci déle jak měsíc nezaměstnaný?
15. Přestávala vás kvůli návykové nemoci práce bavit?
16. Ohrožoval jste v práci kvůli návykové nemoci bezpečnost druhých?
17. Poklesla v souvislost s návykovou nemocí v práci vaše sebedůvěra?
18. Stávalo se, že v souvislosti s návykovou nemoci jste se bál jít do práce?
Součet kladných odpovědí

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
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Právní záležitosti
1. Stěžoval si někdo úřadům na vaše chování v důsledku návykové nemoci?
2. Uvažoval jste kvůli návykové nemoci někdy o spáchání trestného činu?
3. Spáchal jste někdy kvůli návykové nemoci krádež v rodině?
4. Spáchal jste někdy kvůli návykové nemoci krádež mimo rodinu?
5. Byl jste někdy přivezen na záchytku?
6. Dopustil jste se kvůli návykové nemoci někdy loupežného přepadení?
7. Dopustil jste se někdy kvůli návykové nemoci podvodu nebo zpronevěry peněz?
8. Dopustil jste se někdy kvůli návykové nemoci výtržnosti?
9. Dopustil jste se někdy v důsledku návykové nemoci nedbalostního trestného činu?
10. Prodával jste někdy nebo vyráběl kvůli návykové nemoci něco nezákonného?
11. Vyhrožoval vám a druhým někdo nebo vás vydíral kvůli návykové nemoci?
12. Stýkal jste se kvůli návykové nemoci s lidmi, kteří se trestné činnosti dopouštěli?
13. Dopustil jste se v důsledku návykové nemoci agresivního jednání vůči předmětům?
14. Dopustil jste se v důsledku návykové nemoci agresivního jednání vůči lidem?
15. Byl jste v minulosti odsouzen pro trestnou činnost související s návykovou
nemocí?
16. Jste nyní v podmínce nebo máte neodpracované hodiny veřejně prospěšných prací?
17. Jste nyní trestně stíhán pro trestnou činnost související s návykovou nemocí?
18. Vzhledem k tomu, s jakými lidmi jste se stýkal, obáváte se nyní o svou
bezpečnost?
Součet kladných odpovědí
Finance a životní úroveň
1. Ztrácel jste často kvůli návykové nemoci čas?
2. Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci vaše finanční situace?
3. Spotřeboval jste kvůli návykové nemoci více peněz, než jste stačil poctivě vydělat?
4. Odpíral jste si kvůli návykové nemoci kulturu?
5. Odpíral jste si kvůli návykové nemoci kvalitní jídlo?
6. Odpíral jste si kvůli návykové nemoci přiměřené oblečení?
7. Nebyl jste kvůli návykové nemoci ani schopen koupit blízkým lidem dárek k
narozeninám?
8. Byl z vás kvůli návykové nemoci někdy bezdomovec?
9. Trpěla kvůli návykové nemoci vaše hygiena?
10. Půjčoval jste si kvůli návykové nemoci peníze?
11. Přišel jste kvůli návykové nemoci o více peněz, než vyděláte za tři měsíce?
12. Máte kvůli návykové nemoci dluhy (včetně dluhů vůči blízkým lidem)?
13. Máte kvůli návykové nemoci dluhy vyšší než trojnásobek měsíčního platu?
14. Máte kvůli návykové nemoci exekuci na plat?
15. Vedl jste kvůli návykové nemoci chudý životní styl?
16. Byl jste kvůli návykové nemoci nespokojený se svým životem?
17. Měl jste pocit, že se kvůli návykové nemoci neovládáte a ztrácíte svobodu?
18. Bude se vám dařit lépe, až návykovou nemoc překonáte?
Součet kladných odpovědí
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Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Ano Ne
Ano Ne
Ano Ne

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Součty kladných odpovědí v jednotlivých sekcích zaneste do tabulky. Z oblastí, kde je nejvyšší
počet odpovědí „ano“, vychází vaše nejsilnější motivace k překonání návykového problému.
Počet odpovědí „ano“ v
Pořadí oblastí podle počtu kladných
sekcích
odpovědí
Tělesné zdraví
Duševní zdraví
Vztahy
Pracovní oblast
Právní
záležitosti
Životní úroveň
Sečtěte kladné odpovědi ve všech sekcích a získáte celkový motivační skór. Ten se může hodit
např. při porovnání výsledků s časovým odstupem:
Celkový motivační skór
Identifikační údaje
Jméno a příjmení:
Počet dovršených let věku:
Hlavní důvod léčby zde:
Jak dlouho abstinujete od alkoholu, drog
a hazardu (uveďte počet dní)
Sem můžete ještě doplnit své poznámky a postřehy:
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Příloha č. 9
DOTAZNÍK PRO PACIENTY

Pokyny k vyplnění dotazníku:
Dotazník je konstruován jednak otevřenými otázkami, kde jednoduše vyplníte svoji
odpověď (na vytečkované řádky), pak otázkami s výběrem z jednotlivých možností
(zakroužkujete jednu či více) a také jednou otázkou, kde hodnotíte daná tvrzení dle svého
názoru (otázka číslo 30). Vysvětlení, upřesnění a strohé pokyny ke způsobu zapsání
odpovědi, jsou uvedeny v závorkách.
1) Pohlaví:
a) muž

b) žena

2) Věk: ...............
3) S jakou závislostí jste primárně nyní na léčbě závislostí? (můžete zakroužkovat
více možností v případě kombinované závislosti)
a) na alkoholu
b) na lécích
c) na gamblingu (hrací automaty, kurzové sázení apod.)
d) na pervitinu
e) na marihuaně
f) jiné návykové látky (vypište): ………………………………………………
4) Kolik přibližně dní jste nyní hospitalizován/a na tomto oddělení pro léčbu
závislostí? (doplňte) …………………
5) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a) základní
b) střední odborné bez maturity (učiliště)
c) střední odborné s maturitou
d) vyšší odborné
e) vysokoškolské
6) Kolik let celkem kouříte? (doplňte) .....................
7) Kdy jste začal/a pravidelně (každý den) kouřit? (doplňte) ........................

121

V následujících 6 otázkách číslo 8 až 13 odpovídejte podle svého chování a situace před
touto léčbou, tedy jak to máte v běžném životě.
8) Jak brzy po probuzení vykouříte první cigaretu?
a) po více než hodině
b) za 31-60 minut
c) za 6-30 minut
d) do 5 minut
9) Je pro Vás těžké nekouřit tam, kde je to zakázáno?
a) ano
b) ne
10) Které cigarety jste nejméně ochotni se vzdát?
a) první ráno
b) kteroukoli jinou
11) Kolik cigaret denně vykouříte?
a) méně než 10
b) 11 až 20
c) 21 až 30
d) 31 a více
12) Kouříte častěji (intenzivněji) během dopoledne nežli odpoledne a večer?
a) ano
b) ne
13) Kouříte, i když jste nemocní tak, že trávíte většinu dne v posteli?
a) ano
b) ne
14) Zkoušel/a jste někdy s kouřením cigaret přestat?
a) ano (kolik pokusů delších než 24 hodin) (doplňte) …… a jak nejdéle jste
vydržel/a nekouřit (doplňte)...........
b) ne
15) Pokud jste se již pokoušel/a přestat kouřit, tak jakým způsobem jste to
zkoušel/a? (můžete vybrat více možností)
a) zcela sám, bez pomoci druhých
b) poradil mi někdo blízký
c) radil/a jsem se s lékařem nebo jiným odborníkem
d) pomocí léků – jakých (doplňte): ...........................................................
e) jinak (doplňte): .....................................................................................
f) ne, nezkoušel/a jsem přestat
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16) Jaký důvod (důvody) by musel být, abyste přestal/a kouřit?
(doplňte)…………………………………………………………………………
17) Kdyby to bylo možné, raději byste nekouřil/a?
a) ano
b) ne
18) Chcete přestat kouřit?
a) ano
b) ne
c) nevím
19) Změnil se nějakým způsobem počet Vámi vykouřených cigaret denně od
nástupu na tuto léčbu?
a) ano, před nástupem do této léčby jsem (doma) kouřil (doplňte) …… cigaret
denně, teď v léčbě kouřím (doplňte) ……. cigaret za den
b) ne
20) Byl/a jste během nynější léčby dotázána lékařem (případně terapeutem,
sestrou apod.), zda nechcete přestat kouřit?
a) ano
b) ne
21) Byla Vám během současné léčby nabídnuta (lékařem, terapeutem, sestrou)
možnost pomoci také s odvykáním od kouření cigaret?
a) ano, jakým způsobem (doplňte) ………………………………
b) ne
22) Zkoušel/a jste během této léčby s kouřením cigaret přestat sama?
a) ano
b) ne
c) nezkoušel/a, ale přemýšlel/a jsem o tom
23) Měl/a byste zájem o pomoc s odvykáním kouření při této léčbě?
a) ano
b) ne
c) nevím
24) Měl/a byste obavy z případné současné léčby závislosti na tabáku a jiné Vaší
závislosti?
a) ano, a jaké (doplňte) ……………………………………………….
b) ne
c) nevím
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25) Pokud byste jisté obavy měl/a, tak co z nabízených možností by Vaše obavy
z odvykání kouření během této léčby vystihovalo nejvíce? (můžete vybrat více
možností)
a) řešit další závislost by pro mě byla velká zátěž (nevěřím si na to)
b) budu se cítit tělesně hůře (např. zácpa, nevolnost)
c) mohla by se mi zhoršit nálada (např. smutek, podrážděnost, nervozita)
d) zvýší se moje tělesná hmotnost
e) nebudu si mít jak během léčby krátit čas
f) přijdu o kontakt se s ostatními pacienty během „kouřových“ pauz
g) jiné (doplňte): ……………………………………………………
h) ne, obavy nemám
26) Znáte výhody současného odvykání kouření společně s léčbou jiné své
závislosti?
a) ano, a jaké (doplňte) ………………………………………………………
b) ne
27) Co z nabízených možností by pro Vás mohlo být tou hlavní výhodou současné
léčby závislosti na cigaretách a závislosti na jiné návykové látce případně
lécích či gamblingu?
a) snížení zdravotních rizik při odvykání od další návykové látky
b) současná léčba další závislosti podporuje ve vytrvání v abstinenci od všeho
c) zlepší se časem můj psychický stav
d) smysluplně využiji čas v léčbě i k odvykání kouření
e) když se již léčím se závislostí, tak proč ne rovnou ze všech
f) jiná (doplňte): …………………………………………………………
g) žádné výhody nevidím
28) Co je pro Vás hlavní motivací (důvodem) přestat kouřit cigarety?
(napište)………………………………………………………………………………
.
…..................................................................................................................................
.
29) Z nabízených možností vyberte, co by pro Vás bylo nejvíce motivací
(důvodem) pro přestání kouřit (vybrat můžete až 3 možnosti).
a) potřeba nebýt na ničem závislý/á
b) přestat být „otrokem cigaret“ (neustálé myšlenky na ně)
c) zlepšení tělesného zdraví (např. přestat kašlat, zlepšit fyzickou kondici)
d) obava z možných onemocnění (např. rakovina, infarkt)
e) vadí to mému okolí, rodině (např. zápach v dechu)
f) zaměstnání (např. kouřil jsem jen já, budu mít více času na samotnou práci)
g) ušetření financí za kupované cigarety
h) budu mít možnost čas využít lépe (např. koníčky, rodina)
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30) Ohodnoťte následující tvrzení počtem bodů: 1 bod = vůbec
2 body = poněkud ano
3 body = spíše ano
4 body = velmi
5 bodů = extrémně
Tvrzení:
1. Možná se budu při odvykání cítit podrážděný/podrážděná. ….....
2. Možná budu více ve stresu, pokud přestanu kouřit. ….....
3. Přestat kouřit je složitější, pokud jsou v mém okolí jiní kuřáci. …....
4. Budu se muset potýkat s abstinenčními příznaky, pokud přestanu kouřit. ….....
5. Pokud přestanu kouřit, snížím riziko vzniku závažných onemocnění, rakoviny
nebo srdečních nemocí. …....
6. Pokud přestanu kouřit, budu dobrým příkladem pro své okolí. ….....
7. Oblečení, auto i můj domov budou vonět, pokud přestanu kouřit. …....
8. Když přestanu kouřit, nebudou lidé v mém okolí vystaveni pasivnímu
kouření. …....
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Příloha č. 10
INFORMACE O VÝZKUMNÉ STUDII
Vážený paciente, pacientko. Jmenuji se Tereza Kárníková, pracuji v Psychiatrické
nemocnici v Havlíčkově Brodě na odd. 1a pro střednědobou léčbu závislostí jako
adiktoložka. Nyní v rámci magisterského studia oboru adiktologie na 1. Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze píši diplomovou práci na téma „Motivace k odvykání kouření u
pacientů léčících se s jinou závislostí“, pod vedením paní Mgr. Lenky Šťastné Ph.D.
Hlavní částí diplomové práce je výzkumná studie, která mapuje problematiku odvykání
kouření u pacientů léčících se na oddělení závislostí, konkrétně na odd. 1 a odd. 1a pro léčbu
návykových nemocí v PN v Havlíčkově Brodě. Dotazník, jenž právě držíte v ruce, bude
sloužit pro další výzkum této oblasti. Jeho účelem je zmapovat Vaše zkušenosti s odvykáním
od kouření cigaret, Vaši motivaci k odvykání kouření a Váš případný zájem o současnou
léčbu závislosti na nikotinu během Vaší hospitalizace s jinou závislostí. Také je cílem zjistit,
zda Vám byla možnost léčby závislosti na nikotinu v nynější léčbě nabídnuta, zda máte
případně nějaké obavy ze současné léčby a jste si vědomi výhod, jež z takové léčby pro Vás
mohou plynout.
Díky Vašim odpovědím se budete moci podílet na možném rozvoji přístupu k odvykání
kouření, přístupu k pacientům, kteří se během hospitalizace na léčbě primárně s jinou
závislostí rozhodnou, sami nebo s podporou zdravotnického personálu, zároveň řešit
závislost na tabáku. Váš názor a zkušenosti jsou velmi důležité a pro Vás to znamená jen
několik málo minut soustředění. Pochopitelně, že vyplnění dotazníků je zcela dobrovolné a
anonymní a zavazuje mne k dodržování Vašeho práva na soukromí. Z výzkumné studie máte
právo kdykoliv odstoupit. V případě dotazů mne můžete kontaktovat na emailovou adresu:
terkakarnik@seznam.cz.
Srdečně děkuji Vám všem, kdo jste mi pomohli ve výzkumu vyplněním tohoto dotazníku.
Velmi si vážím spolupráce každého z Vás.
Tereza Kárníková
terkakarnik@seznam.cz
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Příloha č. 11
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Informovaný souhlas s účastí na výzkumné studii diplomové práce s názvem
„Motivace k odvykání kouření u pacientů léčících se s jinou závislostí“.
Součástí diplomové práce s názvem „Motivace k odvykání kouření u pacientů léčících se s
jinou závislostí“, je výzkumná studie, která mapuje problematiku odvykání kouření u
pacientů léčících se na oddělení závislostí. Dotazník, jenž právě držíte v ruce, bude sloužit
pro další výzkum této oblasti. Jeho účelem je zmapovat Vaše zkušenosti s odvykáním od
kouření cigaret, motivaci a Váš případný zájem o současnou léčbu závislosti na nikotinu
během Vaší hospitalizace s jinou závislostí. Díky Vašim odpovědím se budete moci podílet
na možném rozvoji přístupu k odvykání kouření během hospitalizace na léčbě primárně
s jinou závislostí. Váš názor a zkušenosti jsou velmi důležité a pro Vás to znamená jen
několik málo minut soustředění. Pochopitelně, že vyplnění dotazníků je zcela anonymní a
zavazuje mne k dodržování Vašeho práva na soukromí.
Já, účastník výzkumné studie, prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami účasti na
výše jmenované výzkumné studii a že se ji chci dobrovolně zúčastnit. Beru na vědomí, že
údaje poskytnuté pro účely této výzkumné studie jsou anonymní a nebudou použity jinak,
než k interpretaci výsledku provedeného dotazníkového šetření a publikaci těchto výsledků
v rámci výše jmenované diplomové práce. Rovněž beru na vědomí, že mohu od
dotazníkového šetření kdykoli, podle svého vlastního uvážení, ustoupit.

………………………..
Tereza Kárníková
realizátorka výzkumné studie

………………………….
podpis účastníka studie
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Příloha č. 12

JSTE PŘIPRAVENI PŘESTAT KOUŘIT
Ohodnoťte následující tvrzení uvedeným počtem bodů:
1 bod – vůbec
2 body – poněkud ano
3 body – spíše ano
4 body – velmi
5 bodů – extrémně
Tvrzení:
1. Možná se budu při odvykání cítit podrážděný/podrážděná. ……
2. Možná budu více ve stresu, pokud přestanu kouřit. ……
3. Přestat kouřit je složitější, pokud jsou v mém okolí jiní kuřáci. ……
4. Budu se muset potýkat s abstinenčními příznaky, pokud přestanu kouřit. ……
5. Pokud přestanu kouřit, snížím riziko vzniku závažných onemocnění, rakoviny, nebo
srdečních nemocí. ……
6. Pokud přestanu kouřit, budu dobrým příkladem pro své okolí. ……
7. Oblečení, auto i můj domov budou vonět, pokud přestanu kouřit. ……
8. Když přestanu kouřit, nebudou lidé v mém okolí vystaveni pasivnímu kouření. …….

Výsledky: Sečtěte počet bodů.
Pokud je váš součet 16 a více:
Jste odhodláni přestat kouřit. Jste připraveni na veškerá úskalí spojená s odvykáním kouření.
Navštivte lékaře, který Vám s odvykáním pomůže.
Pokud je váš součet 15 bodů a méně:
Zatím nejste zcela rozhodnuti přestat s kouřením. Seznamte se s riziky kouření, možnostmi
léčby a pomocí při odvykání. Pokud si nejste jistí, navštivte lékaře, který Vám pomůže dobře
se rozhodnout.
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