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Příloha 1: Dotazník 

Dopady závislosti na alkoholu a spiritualita ve Vašem životě 

Vážená paní/ vážený pane, 

prosím o vyplnění dotazníku pro účely mé bakalářské práce v oboru adiktologie. Na jeho vyplnění 
si rezervujte 12-15 minut Vašeho času. Dotazník je rozdělen do dvou částí, a je zcela anonymní. 
Nebudu se Vás ptát na jméno, získaná data budou použita pouze pro potřeby této bakalářské práce, 
a výsledky budou prezentovány pouze hromadně po statistickém zpracování.  
První část je založena na Motivačním dotazníku MUDr. Karla Nešpora, a mapuje dopady závislosti 
na alkoholu na různé oblasti Vašeho života.  
Druhá část je zaměřena na Vaši spiritualitu, nebudu se přitom ptát na konkrétní víru, či církev. 
Podkladem je Pražský dotazník spirituality. Předem děkuji, Marta Sobková 

I. ČÁST: DOPADY ZÁVISLOSTI – Motivační dotazník MUDr. Karla Nešpora  

TĚLESNÉ ZDRAVÍ Zakroužkujte: 

Zhoršil se během trvání návykové nemoci Váš celkový zdravotní stav?   ANO        NE 

Způsobila Vám návyková nemoc úraz?      ANO       NE 

Zhoršila návyková nemoc některou z těchto oblastí Vašeho zdraví? 
bolestivé problémy, včetně např. zubních ANO NE 
pohyblivost ANO NE 
výkonnost ANO NE 

 

Způsobila Vám návyková nemoc některé z těchto onemocnění, nebo je zhoršila: 
jaterní onemocnění ANO NE 
trávicí problémy ANO NE 
problémy se srdcem  ANO NE 
problémy s vysokým krevním tlakem ANO NE 
onemocnění žilního systému  ANO NE 
problémy s páteří či klouby  ANO NE 
kožní nemoci  ANO NE 
dýchací problémy  ANO NE 
infekční onemocnění  ANO NE 
problémy se zrakem ANO NE 

 

Zhoršila návyková nemoc Váš sexuální život?          
ANO    NE 

Prodělal/a jste v odvykacím stavu nepříjemné tělesné potíže nebo epileptický záchvat? ANO    NE 

Došlo u Vás k těžké otravě alkoholem (předávkování)?         
ANO    NE 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

Způsobila Vám návyková nemoc jakékoliv duševní potíže nebo je zhoršila?  ANO NE 
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Zhoršila Vám návyková nemoc duševní výkonnost?     ANO NE 

Ovládal/a jste se špatně kvůli návykové nemoci? ANO NE 

Způsobila vám návyková nemoc: 
stavy úzkosti nebo strachu ANO NE 
stavy smutku nebo výčitky svědomí ANO NE 
podrážděnost ANO NE 

Docházelo u Vás v důsledku návykové nemoci: 
ke střídání nálad ANO NE 
k hněvu ANO NE 
bažení, tj. silné a těžko zvladatelné touze se návykově chovat ANO NE 

Pozoroval/a jste u sebe v průběhu návykové nemoci: 
poruchy paměti ANO NE 
poruchy soustředění ANO NE 
poruchy spánku ANO NE 

Měl/a jste v důsledku návykové nemoci: 
nepříjemné sny ANO NE 
stavy zmatenosti ANO NE 
halucinace ANO NE 
pocity pronásledování ANO NE 

 

Uvažoval/a jste v důsledku návykové nemoci o sebevraždě?     ANO NE 

Dopustil/a jste se v důsledku návykové nemoci sebevražedného jednání?   ANO NE 

VZTAHY 

Docházelo kvůli návykové nemoci ve vašich vztazích s lidmi k napětí?   ANO NE 

Lhal jste kvůli návykové nemoci?        ANO NE 

Měl/a jste kvůli návykové nemoci nějaký násilný konflikt s blízkými lidmi?   ANO NE 

Trpěl jste kvůli návykové nemoci častějšími hádkami s blízkými lidmi?   ANO NE 

Vyčítali Vám druzí vaše návykové chování?       ANO NE 

Byl kvůli návykové nemoci ohrožen nějaký pro Vás důležitý vztah?    ANO NE 

Ztratil/a jste kvůli návykové nemoci nějaký pro Vás důležitý vztah?    ANO NE 

Vyhýbal/a jste se kvůli návykové nemoci druhým lidem?     ANO NE 

Cítíte se kvůli návykové nemoci osamělá/osamělý?      ANO NE 

Oslabila nebo poškodila návyková nemoc: 
Vaši pověst ANO NE 
Vaši autoritu a prestiž v širším okolí ANO NE 
Vaši autoritu a prestiž v rodině ANO NE 

 

Přestával/a jste v důsledku návykové nemoci:* 
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zajímat se o vztahy s lidmi kolem sebe ANO NE 
rozumět druhým ANO NE 

Styděl/a jste se kvůli návykové nemoci?       ANO  NE 

Zanedbával/a jste kvůli návykové nemoci potřeby druhých lidí?   ANO  NE 

Vnímal/a jste druhé lidi především jako zdroj peněz?     ANO  NE 

PRACOVNÍ OBLAST  

Byl/a jste v důsledku návykové nemoci v práci ospalý a unavený?    ANO NE 

Zanedbal/a jste kvůli návykové nemoci v práci něco podstatného?    ANO NE 

Chodil/a jste kvůli návykové nemoci pozdě do práce nebo dříve odcházel/a?   ANO NE 

Nešel/nešla jste někdy kvůli návykové nemoci vůbec do práce?    ANO NE 

Přestávala vás kvůli návykové nemoci práce bavit?      ANO NE 

Měl/a jste kvůli návykové nemoci v práci častější: 
slovní konflikty ANO NE 
násilný konflikt ANO NE 

 

Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci Vaše: 
pracovní výkonnost ANO NE 
ctižádost ANO NE 
sebedůvěra ANO NE 
vzdělávání nebo pracovní uplatnění ANO NE 

 

Ohrozila návyková nemoc v práci: 
vaši bezpečnost (např. při řízení auta) ANO NE 
bezpečnost druhých ANO NE 

Přestávali vám kvůli návykové nemoci v práci důvěřovat?    ANO NE 

Vybíral/a jste si kvůli návykové nemoci dovolenou po dnech?    ANO NE 

Stávalo se, že v souvislosti s návykovou nemoci jste se bál/a jít do práce?  ANO NE 

Byl jste kvůli návykové nemoci: 
propuštěn z práce nebo vyloučen ze školy ANO NE 
déle jak měsíc nezaměstnaný? ANO NE 

PRÁVNÍ OBLAST 

Stěžoval si někdo úřadům na Vaše chování v důsledku návykové nemoci?   ANO NE 
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Uvažoval/a jste kvůli návykové nemoci někdy o spáchání trestného činu?   ANO    NE 

Byl/a jste někdy přivezen/a na záchytku?       ANO  NE 

Spáchal/a jste někdy kvůli návykové nemoci: 
krádež v rodině ANO NE 
krádež mimo rodinu ANO NE 
loupežné přepadení ANO NE 
podvod nebo zpronevěru peněz ANO NE 
výtržnost ANO NE 
nedbalostní trestný čin ANO NE 

Prodával/a jste někdy nebo vyráběl kvůli návykové nemoci něco nezákonného?  ANO NE 

Vyhrožoval Vám a druhým někdo nebo Vás vydíral kvůli návykové nemoci?   ANO 
NE 

Stýkal/a jste se kvůli návykové nemoci s lidmi, kteří se trestné činnosti dopouštěli?  ANO NE 

Dopustil jste se v důsledku návykové nemoci agresivního jednání: 
vůči předmětům ANO NE 
vůči lidem ANO NE 

Byl/a jste v minulosti odsouzen/a pro trestnou činnost související s návykovou nemocí? ANO NE 

Jste nyní v podmínce nebo máte neodpracované hodiny veřejně prospěšných prací?       ANO NE 

Jste nyní trestně stíhán/a pro trestnou činnost související s návykovou nemocí?       ANO  NE 

Vzhledem k tomu, s jakými lidmi jste se stýkal/a, obáváte se nyní o svou bezpečnost?     ANO NE 

FINANCE A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ 

Ztrácel/a jste často kvůli návykové nemoci čas?                      ANO NE 

Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci Vaše finanční situace?        ANO NE 

Spotřeboval/a jste kvůli návykové nemoci více peněz, než jste stačil/a poctivě vydělat? ANO NE 

Odpíral/a jste si kvůli návykové nemoci: 
kulturu ANO NE 
kvalitní jídlo ANO NE 
přiměřené oblečení ANO NE 

 

Nebyl/a jste kvůli návykové nemoci ani schopen  
koupit blízkým lidem dárek k narozeninám?      ANO NE 

Byl/a z vás kvůli návykové nemoci někdy bezdomovec/bezdomovkyně?  ANO NE 

Trpěla kvůli návykové nemoci vaše hygiena?      ANO NE 
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Půjčoval/a jste si kvůli návykové nemoci peníze?     ANO NE 

Přišel/přišla jste kvůli návykové nemoci o více peněz, než vyděláte za tři měsíce? ANO NE 

Máte kvůli návykové nemoci: 
dluhy (včetně dluhů vůči blízkým lidem) ANO NE 
dluhy vyšší než trojnásobek měsíčního platu ANO NE 
exekuci na plat ANO NE 

Způsobila Vám návyková nemoc: 
nespokojenost se svým životem ANO NE 
chudý životní styl ANO NE 
pocit, že se kvůli návykové nemoci neovládáte a ztrácíte svobodu ANO NE 

Bude se vám dařit lépe, až návykovou nemoc překonáte? ANO NE 

II. ČÁST - SPIRITUALITA  
Dotazník obsahuje 36 vět. Přečtěte si je, prosím pozorně, a posuďte, do jaké míry vystihuje Vaše 
osobní pocity a názory. Zaškrtněte (X) jedno z čísel vpravo takto:  
1 ... Věta Vás vůbec nevystihuje.  
2 ... Věta Vás spíše nevystihuje.  
3 ... Něco mezi: Nevíte, jestli Vás věta spíše vystihuje nebo spíše nevystihuje.  
4 ... Věta Vás spíše vystihuje.  
5 ... Věta Vás úplně vystihuje.  
Zkuste si to: "Většinou se probouzím s dobrou náladou." 1 2 3 4 5  
Jestliže Vás tato věta plně vystihuje, opravdu se většinou probouzíte s dobrou náladou, zaškrtněte 
pětku.  
Jestliže se naopak většinou probouzíte se špatnou náladou, zaškrtněte jedničku. Pokud nenajdete 
odpověď, která Vás plně vystihuje, zaškrtněte nejbližší možnost.  
Jednotlivé věty nemají špatné či správné řešení. Na některé věty budete znát svou odpověď 
okamžitě, jiné vyžadují zamyšlení. Tam, kde byste dlouho přemýšlel/a, bývá často nejlepší 
odpověď ta, která Vás napadla jako první.  

 1 2 3 4 5 

1. Silně cítím, že naše Země patří zvířatům stejně jako lidem.      

2. Pocítil jsem někdy, že jsem jakoby očištěn od něčeho, co mě vnitřně pošpinilo.      

3. Vědomí sounáležitosti s druhými lidmi mi pomáhá překonávat životní nepříjemnosti.      

4. Měl/a jsem někdy pocit, že se mi otvírá tajemství vesmíru a existence.      

5. Někdy celé mé nitro naplní touha změnit svůj život a "začít znovu".      

6. Cítil/a jsem někdy, že jsem v kontaktu s poslední či nejvyšší skutečností.      

7. Mívám chuť obejmout strom jako svého bratra nebo sestru.      

8. Prožil jsem odpuštění, které jako by zázračně změnilo něčí život nebo lidské vztahy.      

9. Když jsem s lidmi, prožiju někdy s překvapivou intenzitou, že jsem jedním/jednou z nich.      

10. Stalo se mi, že pro mě čas, prostor a vzdálenost ztratily jakýkoli smysl.      

11. Někdy se děsím toho, jak strašně bych mohl/a zkazit svůj život.      

12. Smrt je návrat někam „domů“.      

13. Odpovědnost za přírodu je naším nejvyšším posvátným závazkem.      

14. Někdy mě zaplaví soucit se všemi bytostmi, jež trpí.      

15. Často toužím plně se otevřít tomu, co přijde.      

16. Měl/a jsem někdy pocit, že se mé Já noří do nějaké větší skutečnosti, než jsem sám.      
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 1 2 3 4 5 

17. Existuje dost věcí, které bych nikdy neudělal/a, protože cítím, že by to zničilo moji lidskou 
podstatu. 

     

18. Měl/a jsem někdy pocit, že jsem naplněn/a něčím lepším nebo vyšším, než jsem já sám/sama.      

19. Někdy hluboce prožívám, že Země je mou matkou.      

20. Někdy cítím, že podstatou mého života je předat dál to, co jsem získal díky druhým.      

21. Často prožívám chvíle tiché radosti, která mě naplňuje tak, že se mi chce jásat, zpívat nebo 
plakat. 

     

22. Prožil/a jsem někdy úplné sjednocení se Zemí a veškerým životem.      

23. Mívám chvíle, kdy se mi hnusí zlo ve mně i mimo mě.      

24. Silně cítím, že existuje nejvyšší Pravda, i když ji nemůžeme plně poznat.      

25. I neživé přírodě náleží nejvyšší respekt a úcta.      

26. Někdy toužím věnovat celý svůj život boji dobra proti zlu.      

27. Rozmanitost lidí, kteří dohromady i přes všechny rozdíly tvoří jednotu a dokonalost, mi připadá 
úžasná. 

     

28. Měl/a jsem zkušenost, jako bych nahlédl/a do hlubiny toho, co je.      

29. Setkal/a jsem se s takovou obětavou statečností, že jsem se zastyděl/a za vlastní zbabělost.      

30. Smrt je pro mě bránou k nejvyššímu tajemství.      

31. Někdy mám pocit, že i po kamenech v lese mám našlapovat opatrně, protože možná mají duši.      

32. Jsou chvíle, kdy celou svou bytostí toužím po tom, aby všechny bytosti byly šťastné.      

33. Ve společnosti lidí, s nimiž mě něco důležitého spojuje a s nimiž si rozumím, cítím hluboké 
souznění duší. 

     

34. Prožil/a jsem setkání s takovou mocí a vznešeností, že jsem se toho až zděsil/a.      

35. Pocítil/a jsem někdy z druhého člověka takovou čistotu, že jsem se sám cítil/a špinavý/á.      

36. Pocítil/a jsem někdy, že jsem zahrnut/a v lásce, která objímá veškeré tvorstvo.      

 

Na závěr prosím o vyplnění několika upřesňujících údajů. 

Pohlaví:  
 muž  žena 

Váš věk:_______ 

V kolika letech jste začal/a pravidelně pít alkohol? Zkuste odhadnout, v kolika letech jste začal/a 
mít problémy s alkoholem: ________ 

Nápověda: Příklad. Je Vám 30 let. Před pěti lety jste si prvně uvědomil/a, že Vám dělá potíže 
přestat pít a že je Vaše pití problémové už přes 3 roky. Vaše odpověď bude: 22 let.  

V kolika letech jste si poprvé uvědomil/a, že máte s alkoholem problém, že jste závislá/ý? 
____________ 

Jaký typ léčby závislosti jste absolvoval/a? (Zaškrtněte prosím všechny typy léčby, které máte za 
sebou.) 

 ústavní/psychiatrická léčba 
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 terapeutická komunita 
 individuální ambulantní léčba/program 
 skupinová ambulantní léčba/program 
 následná péče/doléčovací program 
 svépomocná skupina (AA) 

Který typ léčby hodnotíte jako pro Vás nejpřínosnější? Pokud je to možné, vyberte jednu nebo dvě 
pro Vás stejně významné 
léčby:____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Pokud jste zaštrl/a AA: V kolika letech jste začal/a navštěvovat 
AA?________________________________ 

Jste stále členem skupiny Anonymních Alkoholiků? ANO NE 

Trápí Vás jiná závislost kromě alkoholu?:* 

 Pouze na alkoholu 

Také na: 

 nikotinu 
 THC (marihuana, hašiš) 
 stimulanciích (kokain, crack, amfetaminy - benzedrin, dexedrin, metamfetamin - pervitin) 
 subutex/suboxone/buprenorfinu 
 jiných opiátech - morfin, heroin, fentanyl 
 lécích na předpis (sedativa - například bellaspon, hypnotika - například rohypnol, stilnox, 

anxiolytika - například lexaurin, xanax, analgetika - například tramal, dolsin, kodein, jiné 
benzodiazepiny - například neurol, diazepam aj.) 

 halucinogenech nebo tzv. tanečních drogách (MDMA - ecstasy, mezkalin, durman, 
psilocybin, LSD a PCP – „andělský prach“, bufetenin,GHB/tekutá extáze) 

 gambling 
 jiné:_______________________________ 

Prosím, vyberte kraj, ve kterém nyní žijete: 

 Jihočeský kraj 
 Jihomoravský kraj 
 Karlovarský kraj 
 Královéhradecký kraj 
 Liberecký kraj 
 Moravskoslezský kraj 
 Olomoucký kraj 

 Pardubický kraj 
 Plzeňský kraj 
 Hlavní město Praha 
 Středočeský kraj 
 kraj Vysočina 
 Ústecký kraj 
 Zlínský kraj 
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Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 ZŠ 
 SŠ s výučním listem (bez maturity) 
 SŠ s maturitou 
 VŠ 

Zajímá Vás výsledek a hodnocení testu? Chcete-li zaslat test a vyhodnocení v PDF formátu, 
vyplnťe svoji emailovou adresu:_______________________________________ (Vaše odpovědi 
zůstanou nadále anonymní. Získaná data budou použita pouze pro potřeby této bakalářské práce, a 
výsledky budou prezentovány pouze hromadně po statistickém zpracování. Tento údaj nebude 
publikován ani poskytován třetím stranám. ) 

Chcete-li, můžete vložit vzkaz nebo 
komentář:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________ 

 

Děkuji Vám za Vaše názory a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku!  
- Marta Sobková, studentka adiktologie, 1. LF UK.  
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