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Příloha 1: Záznamový arch 



 

 
 
 
 



 
Příloha 2: Struktura semistrukturovného interview 

 
Metamfetaminová toxická psychóza z pohledu klienta 

Otázky pro kvalitativní část – semistrukturované interview 

 
Jak často užíváte? 

Kolikrát denně? 
V které dny v týdnu, nebo v měsíci? 
Co frekvenci užívání ovlivňuje? 

Jaké jsou typické dávky? 
Co do velikosti. 
Co do efektu. 
Stává se, že si vaše okolí intoxikace všimne? 

Jakým způsobem si látku aplikujete? 
Jaké další látky užíváte, co používáte k vyladění intoxikace? 
Kolikrát jste prožil/a stav toxické psychózy? 
Popište průběh své toxické psychózy – co jí předcházelo (jaká dávka), kdy jste ji 
prožil/a a kde, jaká byla její intenzita (co do délky trvání)? 
Jak ovlivnila toxická psychóza Vaše následné užívání? Byl pro Vás tento stav motivací 
k léčbě své závislosti? 
Byl/a jste ve stavu toxické psychózy hospitalizován/a, popř. proběhla u Vás nějaká l

 éčba? 
Měl/a jste někdy jiné duševní obtíže? 

 
 
 
 
 
  



Příloha 3: Informovaný souhlas pacienta 
 

Informovaný souhlas pro účast ve studii 
 
Dobrý den, tento formulář informovaného souhlasu je určen pacientům, kteří byli 

pozváni k účasti ve studii s názvem „Metamfetaminová toxická psychóza z pohledu klienta“. 
 
Formulář informovaného souhlasu pro ___________________________________ 

(Jméno účastníka) 
 
Výzkum probíhá v rámci bakalářského studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

oboru Adiktologie. Tématem je Metamfetaminová toxická psychóza z pohledu klienta a jeho 
výstupem bude Bakalářská práce. 

V rámci své bakalářské práce zkoumám, jak lidé prožívají toxickou psychózu. Studie se 
zabývá problematikou metamfetaminové toxické psychózy, jak ji klienti prožívají a co jí 
bezprostředně předchází. Jaký je vztah klienta k užívání metamfetaminu – pravidelnost, 
dávka, způsob aplikace a jaký to má vliv na toxickou psychózu.  

Studie je rozdělena do dvou částí – dotazníku a rozhovoru. Celková doba účasti je 90 
minut.  

Rozhovor bude nahráván na osobní diktafon, přičemž přístup k nahrávce budu mít jen 
já a můj vedoucí práce MUDr. Jakub Minařík. Nahrávky a dotazníky budou uloženy odděleně. 
Po zpracování práce budou řádně zlikvidovány.  

Na kteroukoli otázku rozhovoru můžete odmítnout odpovědět a kdykoli v průběhu 
rozhovoru svou účast ve studii ukončit. Ukončení spolupráce pro Vás nenese žádná rizika.  

Účast ve studii je zcela anonymní. Nikde nebudou uvedeny osobní údaje, které by vedly 
k identifikaci Vaší osoby. 

Účast ve studii je dobrovolná a nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoli výdajů. 

 
Odpovědná osoba 
Anna Jarmarová 
3. ročník Adiktologie 
Email: anna@jarmarova.cz 
 
Informovaný souhlas 
 
Přečetl/a jsem si nebo mi byly přečteny předchozí informace. Měl/a jsem příležitost 

se zeptat na jakékoli otázky, které jsem měl/a a ty mi byly zodpovězeny.  
 
Souhlasím s účastí v této studii. 
Jméno účastníka hůlkovým písmem: ________________________________ 
Podpis účastníka:___________________________ 
Datum: ________________________ 
 

Jméno řešitelky projektu: Anna Jarmarová 
                                         Podpis: _____________________________ 

                                         Datum:____________________________ 

mailto:anna@jarmarova.cz


Příloha 4: Souhlas Etické komise VFN 

 
  



 
 


