Přílohy
Příloha č. 1: Dotazník

Dotazník k diplomové práci na téma:
Sekundární drogová kriminalita u klientů kontaktního centra
DRUG – OUT Klub, z. s. v Ústí nad Labem
Dobrý den,
jmenuji se Marta Matičková a v současné době studuji 1. lékařskou fakultu
na Univerzitě Karlově, navazující magisterské studium, obor Adiktologie. Svou
diplomovou práci zpracovávám na téma Sekundární drogová kriminalita u klientů
kontaktního centra DRUG – OUT Klub, z. s. v Ústí nad Labem. Součástí diplomové
práce je následující dotazník, který bude sloužit ke zpracování výzkumné části práce.
Dotazník je anonymní a získané informace budou použité pouze k zpracování této
diplomové práce.
Chtěla bych Vás požádat o jeho vyplnění. U uzavřených otázek, prosím,
zakroužkujte jednu odpověď. V případě otevřených otázek napište odpověď
na vyznačené řádky.

Děkuji za Vaši spolupráci
Marta Matičková

1. Pohlaví
a) žena
b) muž
2. Věk
……………………………………..
3. Typ užívané návykové látky
…………………………………………………………………………………………. ……

4. Délka užívání návykové látky
………………………………………………………………………………………………
5. Způsob aplikace
………………………………………………………………………………………………
6. Spáchal/a jste v minulosti trestný čin? Pokud ano, jaké motivy vás k spáchání
trestného činu vedly? Jaký typ trestných činů jste spáchal/a a kolik jich bylo?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
7. Spáchal/a jste trestné činy s pomocí jiné osoby (osob)?
………………………………………………………………………………………………..
8. Měl/a jste spáchání trestných činů předem promyšlené?
………………………………………………………………………………………………..
9. Byl/a jste při páchání trestného činu pod vlivem návykové látky?
………………………………………………………………………………………………..
10. Byl/a jste někdy za své činy odsouzen/a nepodmíněným trestem odnětí
svobody?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
11. Byl/a jste někdy za své činy odsouzen/a podmíněným trestem odnětí svobody?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
12. Byl/a jste někdy za své činy odsouzen/a jiným druhem trestu? Pokud ano,
jakým?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Příloha č. 2: Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Informovaný souhlas týkající se diplomové práce na téma: „Sekundární drogová
kriminalita u klientů kontaktního centra DRUG – OUT Klub, z. s. v Ústí nad Labem“.
Žádám Vás o souhlas s poskytováním informací, které budou využity ke zpracování
výzkumu diplomové práce. Sběr informací proběhne pomocí dotazníkového šetření.
Etika výzkumu:
1. Respondent má právo odmítnout účast ve výzkumu a nebude to pro něj mít žádné
negativní důsledky pro budoucí poskytování služeb.
2. Účast ve výzkumu bude bez nároku na odměnu.
3. Všechny informace budou využity jen pro účely této diplomové práce.
4. Vyplňování dotazníků bude vždy jen za účasti výzkumníka a respondenta.
5. Klient bude předem informován, že na některé trestné činy, za které prozatím
není stíhán nebo za ně nebyl již odsouzen, se podle zákona č. 40/2009 Sb. Trestní
zákoník § 368 ods. 1 vztahuje oznamovací povinnost a byl požádán, aby při
dotazníkovém šetření tyto skutky neuváděl. Citace ze zákona č. 40/2009 Sb.
Trestní zákoník § 368 ods. 1: (1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný
spáchal trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení
a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168),
zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě
pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), padělání a pozměnění peněz (§
233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§
234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o kontrole vývozu
zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a
technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským
materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s
vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§
266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových
prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce
nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a
zvláštního štěpného materiálu (§ 282), získání kontroly nad vzdušným dopravním

prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného
dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky
(§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314),
vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320),
přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), účasti na organizované zločinecké
skupině podle § 361 odst. 2 a 3, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401),
apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné
války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení
boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění
v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných
a státních znaků podle § 415 odst. 3 a takový trestný čin neoznámí bez odkladu
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka,
nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento
zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním
trestem mírnějším.
Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím, a jestliže s informacemi
souhlasíte, tak prosím podepište tento informovaný souhlas.

Bc. Marta Matičková

Podpis: ……………………

Podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů,
uděluji souhlas s mojí účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím
výzkumného materiálu.
V ……………………… dne ……………………… Podpis: ………………………
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