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Abstrakt
VÝCHODISKA: Práce pomáhající profese ve vězení je spojená se zvýšenou mírou frustrační
tolerance, stresem, resiliencí a pozorností. K vězeňskému prostředí patří náročné pracovní
podmínky, práce ve směnném provozu, kontakt s lidským utrpením a smrtí. Tato rizika,
provázející výkon pomáhající profese ve vězení, mohou vést k užívání návykových látek.
Vznikla tedy hypotéza, založená i na osobní zkušenosti autorky práce, že i tito zaměstnanci
užívají návykové látky. Z prostředí Vězeňské služby ČR zaměřující se na odborné
zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s vězněnou osobou, se doposud neuskutečnil žádný
výzkum týkající se užívání návykových látek.
CÍLE: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit míru závislosti na alkoholu a nikotinu mezi
odbornými zaměstnanci věznic v České republice. Dílčím cílem je zjistit korelaci mezi mírou
závislosti na alkoholu a délkou praxe u těchto zaměstnanců a dále zmapovat zkušenosti
s užíváním ostatních návykových látek.
METODY: Studie je prováděna kvantitativní formou a realizována pomocí standardizovaných
dotazníků – AUDIT test a Fagerströmův test nikotinové závislosti. Výběr souboru byl
uskutečněn metodou záměrného (účelového výběru), kdy byly vybrány osoby, které splňovaly
námi dané kritérium a měly zájem se výzkumu účastnit. Výzkumný soubor zastupuje 257
respondentů, kteří pracují jako odborní zaměstnanci u Vězeňské služby České republiky.
Analýza dat byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky.
VÝSLEDKY: U zkoumané populace vykazuje pouze 11 % respondentů možné problémy
působené alkoholem. Bylo zjištěno, že zaměstnanci s délkou praxe nad 20 let u VS ČR jsou
ohroženi závislostí na alkoholu. Bylo zmapováno, že 34% respondentů vykazuje známky
nikotinové závislosti. Zkušenost s užitím návykové látky, ať už látkové či nelátkové,
v posledním roce vykazuje 17 % respondentů, bez zkušenosti bylo 83 % respondentů.
ZÁVĚR: Bylo popsáno užívání návykových látek mezi zaměstnanci Vězeňské služby v České
republice. Studie může sloužit k seznámení a vhledu do obtížně zkoumaného prostředí
Vězeňské služby. Zároveň práce může být inspirací pro další obdobné studie či k rozšíření
této studie.
Klíčová slova: Vězeňská služba České republiky, odborní zaměstnanci, návykové látky,
alkohol, tabák

Abstract:
RESOURCES: The work of the Prison Service is associated with a higher rate of the
frustration tolerance, increased stress, resilience and awareness. The prison environment
carries with it very demanding working conditions, shift work and contact with human
suffering and/or death. These risks that accompany the work of helping professions within
prison facilities may lead to using of addictive substances by facilities’ employees. Thus,
a hypothesis was formed, among others based on the personal experience of the author of the
work, that these employees use addictive substances. To this time, no other research was
performed within the environment of the Prison Service of the Czech Republic that would aim
on using of addictive substances among the professional staff coming into contact with an
imprisoned person.
OBJECTIVES: The main objective of this thesis is to determine the level of alcohol and
nicotine dependance among professional staff of Czech prison facilities.
METHODS: The study is performed in a quantitative form via standardized questionnaires:
the AUDIT test and Fagerström Test of Nicotine Dependence. The selection of the file was
performed via an Intentional (Purposeful) Selection within which persons were chosen who
met criteria given by us and were interested in participating in the research. The research file
is represented by 257 respondents who works as professional workers at the Prison Service of
the Czech Republic. Data analysis was processed using descriptive statistics.
RESULTS: Only 11 % respondents within the studied population have shown possible
problems caused by alcohol. It was found that employees of the Czech Prison Service with the
practice longer than 20 years are at risk of alcoholism. It was mapped that 34% of respondents
shows signs of nicotine dependence. In the last year, experiences with using an addictive
substance, both substance or non-substance, were observed at 17% of respondents, 83% of
respondents have had no experience so far.
CONCLUSION: The use of addictive substances among the staff of Prison Service of the
Czech Republic was described. The study can be used to acquaint and gain insight into the
difficult environment of the Czech Prison Service. The study can also serve as an inspiration
for similar studies or for further extension of the study itself.
Keywords: Czech Prison Service, professional staff, addictive substances, alcohol, tobacco
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I. ÚVOD
Problematika užívání návykových látek u odborných zaměstnanců Vězeňské služby ČR je
v našich podmínkách dosud oblastí neprozkoumanou a z pochopitelných důvodů velmi
citlivou. Náročné pracovní podmínky, emoční zátěž, práce ve směnném provozu, stres,
kontakt s lidským utrpením může mít za následek vyčerpání provázené rozvojem příznaků
poruch psychického a fyzického zdraví. Tento stav může vést i k užívání psychoaktivních
látek jako negativní zvládací strategii.
Vězení patří k velmi komplexním a také složitě strukturovaným institucím. Tento samotný
objekt je však jedním z mnohých, které můžeme najít na celém území České republiky, a tvoří
tedy součást velmi složitého systému s názvem Vězeňská služba České republiky. Pracovníci
Vězeňské

služby

ČR

mají

v

popisu

práce

složité

zacházení

s odsouzenými, a proto je důležité mít přehled o jejich postavení ve vězeňském zařízení.
Ve vězení se setkávají dvě zcela odlišné skupiny lidí s jinými zájmy. Každá z těchto skupin
je ve vězení z jiného důvodu. Jedni jsou zde nedobrovolně – obvinění a odsouzení. Ale i tato
skupina se dále strukturuje, protože ve vězení se setkávají různé druhy osobností. Osobnosti
s různým myšlením, zájmy a jiným stupněm narušení osobnosti.
Druhou skupinou je tedy vězeňský personál s důrazem na oddělení výkonu trestu, jehož
převážná část zaměstnanců je v přímém styku s odsouzenými. Tuto část tvoří z největší části
strážní a dozorci, ale s rostoucím významem humanizace vězeňství vykrystalizovaly další
pracovní pozice z řad odborně vzdělaného personálu, který se snaží o co nejúčelnější nápravu
odsouzených. Tyto pozice jsou důležité nejen při nástupu odsouzeného do vězení, ale i po
celou dobu jeho trestu, který si odsouzený ve vězení odpykává.

Jedná se o pozice

vychovatelů, psychologů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů, terapeutů, pedagogů
volného času a adiktologů. Tyto pozice patří do skupiny odborných zaměstnanců, kteří
provádí s odsouzenými běžné každodenní činnosti a mají za úkol připravit odsouzeného na
případné propuštění.
Výzkumný problém byl vybrán na základě osobní zkušenosti autorky práce, která je
zaměstnána jako adiktoložka ve vazební věznici. Při výkonu svého povolání se setkala
s případy, kdy docházelo k zneužívání návykových látek odbornými zaměstnanci.
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Tato diplomová práce pojednává o užívání návykových látek odbornými zaměstnanci věznic
v České republice.
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit míru závislosti na alkoholu a nikotinu mezi
odbornými zaměstnanci věznic v České republice. Dílčím cílem bylo zjistit korelaci mezi
mírou konzumace alkoholu a délkou praxe v letech u zaměstnanců VS ČR a dále zmapování
jejich osobní zkušenosti s užíváním ostatních návykových látek. Dle autorky si toto téma
zaslouží hlubšího zmapování, jelikož se jedná v tuzemských podmínkách o doposud
nezmapovaný prostor.
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II. TEORETICKÁ ČÁST
Teoretická část práce shrnuje zásadní poznatky a poklady potřebné k výzkumu, který byl
v rámci této diplomové práce realizován a který je prezentován v navazující, praktické části
práce. Seznamuje s fungováním Vězeňské služby ČR, představuje jednotlivé profese
odborných zaměstnanců v přímé práci s vězněnou osobou a popisuje základní pojmy
vztahující se k dané problematice. Dále je zde popsána prezentace nejaktuálnějších výzkumů
a studií o užívání návykových látek v obecné populaci.

1. Vězeňská služba
Vězeňská služba ČR je ozbrojeným bezpečnostním sborem, jehož působnost je řízena
Nařízením generálního ředitele (dále jen „NGŘ“) č. 36/2015 Sb., kterým se vydává
organizační řád Vězeňské služby České republiky, v platném znění. Podle § 1 je Vězeňská
služba poskytovatelem zdravotních služeb, účetní jednotkou, organizační složkou státu
a správním úřadem podřízeným Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Vězeňská služba
zajišťuje výkon trestu a výkon vazby odnětí svobody, výkon zabezpečovací detence, ochranu
bezpečnosti a pořádku při správě soudů. Organizační struktura Vězeňské služby ČR se podle
§ 2 člení na jednotlivé organizační jednotky, kterým je nadřízeno Generální ředitelství.
Organizační struktura se dále dělí na 35 věznic, 10 vazebních věznic a 2 ústavy pro výkon
zabezpečovací detence. Dále tvoří strukturu Akademie Vězeňské služby a Střední odborné
učiliště. Ve Vězeňské službě ČR pracovalo k 1. 12. 2019 4 259 civilních zaměstnanců, z toho
975 zaměstnanců pracuje na oddělení výkonu vazby a trestu a 15 adiktologů spadá pod
zdravotnické středisko, ale oddělením OVVaT je metodicky vedeno (Výroční zpráva VS ČR,
2020). Ve věznicích se k 10. 7. 2020 nachází celkem 20 169 vězněných osob (VS ČR –
týdenní statistické hlášení ze dne 10. 7. 2020).
Posláním VS ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody, bezpečnost
a pořádek v soudních budovách. Dále je její úkol střežení vazebních věznic, věznic
a detenčních ústavů a jejich spravování. Součástí úkolů VS ČR je taktéž střežení, předvádění
a eskorta vězněných osob.
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Každá věznice má svůj management, v čele se svým ředitelem s personální pravomocí.
Centrální správu zajišťuje Generální ředitelství VS ČR, které spadá pod Ministerstvo
spravedlnosti.
V ČR máme čtyři typy věznic: s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou.
Ve věznicích s dohledem vykonávají svůj trest lidé odsouzení za nejméně závažné trestné
činy. Oproti tomu ve věznicích s ostrahou a se zvýšenou ostrahou se jedná o pachatele
nejzávažnějších trestných činů. Nejvíce vězňů vykonává svůj trest ve věznicích s ostrahou.

1.1 Práce ve vězení
Práce ve vězeňské službě je službou veřejnosti a je jí také intenzivně vnímána,
kontrolována a vyhodnocována. Práce ve vězeňské službě je práce specifická. Je to dáno
nejen pracovním prostředím, ale hlavně obsahem práce. Ve vězení pracují lidé různých
profesí. Věznice potřebuje zaměstnance k zajištění potřebného zázemí (zaměstnanci
ekonomického oddělení, oddělení logistiky aj.). Tito pracovníci jsou pro věznici důležití
a zajišťují její bezproblémové fungování.
Pokud ale budeme chápat práci ve vězeňské službě v užším smyslu, tak máme na mysli
především zaměstnance v přímém výkonu služby, tedy strážné, dozorce, vychovatele
a specializované pracovníky oddělení výkonu trestu odnětí svobody. Práce zaměstnanců
vězeňské služby zařazených v přímém výkonu služby není vůbec jednoduchá. Je to práce, při
které člověk nejen pomáhá chránit společnost od nebezpečných jedinců, ale také se od něj
očekává, že odsouzený jedinec bude ve věznici převychován, aby mohl po opuštění věznice
vést řádný život.
Odborní zaměstnanci jsou v každodenním styku buď s osobami obviněnými z trestného
činu, nebo s osobami, které jsou již za tento trestný čin pravomocně odsouzeny. Vystupování
vězeňského personálu by mělo být příkladem vysoce socializovaného chování, které
poskytuje podněty pro sociální rehabilitaci vězněných osob. Všichni zaměstnanci by měli
vystupovat korektně, aby pozitivně ovlivňovali odsouzené a vzbuzovali v nich potřebnou
autoritu a důvěru s vědomím výchovného dopadu svého chování a jednání.
Zaměstnanci vězeňské služby si zvolili profesi, ve které nejen pomáhají spravedlnosti, ale
také poskytují službu těm, kteří porušili zákon. Práce je to především psychicky náročná
a není vhodná pro každého jedince.
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1.2 Profese
a) Vychovatel
Vychovatel patří společně s povoláním dozorce mezi nejdůležitější pozice v oddělení
výkonu trestu. Stejně tak je v oddělení výkonu trestu povolání vychovatelů druhé
nejpočetnější hned za skupinou dozorců (Kocanda, 2007). Požadovaným vzděláním
u vychovatele je zpravidla vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
pedagogického

zaměření

nebo

vysokoškolské

vzdělání

doplněné

absolvováním

pedagogického specializačního studia v akreditované formě (NGŘ č. 18/2007: Příloha č. 1).
Vychovatel „je členem týmu, jehož základním úkolem je komplexní výchovná, vzdělávací,
diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci,
resocializaci a reedukaci včetně cílených opatření k optimalizaci vzdělávacího procesu
odsouzených a realizaci protidrogové prevence v rámci věznice. Vychovatel je metodicky
usměrňován speciálním pedagogem a je podřízen vedoucímu oddělení,“ (NGŘ č. 26/2006: čl.
9). Nepsaným pravidlem bývá, že odsouzení mají většinou nejbližší vztah právě
k vychovateli, k němuž cítí důvěru a mohou se na něj obrátit tehdy, pokud nastane jakýkoliv
problém.
b) Speciální pedagog
Povolání speciálního pedagoga vyžaduje vysoké znalosti a odbornou přípravu, proto by
měl povolání příslušného typu vykonávat pouze velmi zkušený pracovník. Je to především
z toho důvodu, že mezi hlavní činnosti pracovníka patří řízení činnosti vychovatelů
a pedagogů volného času po metodické stránce a dále realizování programů zacházení
a vnitřní diferenciace a to na vysoké úrovni odbornosti (NGŘ 26/2006: čl. 5). Aby
nedocházelo k tomu, že speciální pedagog bude kvůli administrativním povinnostem odtržen
od reality věznice, je po něm vyžadován i osobní podíl na zacházení s odsouzenými
v podobě vedení zájmových kroužků či jiných typů akcí vně i mimo věznici (Hála, 2005).
Od speciálního pedagoga je požadována kvalifikace v podobě vysokoškolského vzdělání
magisterského studijního programu se zaměřením na pedagogiku (NGŘ 18/2007: Příloha
č. 1).
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c) Psycholog
Povolání psychologa je ve vězeňském prostředí nesmírně důležité, a to nejen ve vztahu
k odsouzeným, ale i k vězeňskému personálu, protože prostředí, ve kterém tento personál
každodenně vykonává svoje povolání, je velmi stresující a působí zde mnoho negativních
faktorů. Psycholog musí mít stejně jako speciální pedagog vysokoškolské vzdělání
magisterského programu, ovšem s psychologickým zaměřením, konkrétně jednooborová
psychologie, (NGŘ 18/2007: Příloha č. 1). Na obě tyto skupiny (odsouzení a personál) může
psycholog kromě provádění psychologické diagnostiky uplatňovat řadu postupů z řad
individuálního či skupinového poradenství, psychoterapie apod.
Úloha psychologa nehraje důležitou roli jen při samotném výkonu trestu odsouzených či
v pomoci a poradenství personálu, ale má zásadní úlohu i v přijímacím řízení při výběru
pracovníků do řad Vězeňské služby a následně také v kariérním růstu jednotlivých
pracovníků. Psycholog tedy „může významným způsobem ovlivňovat složení vězeňského
personálu,“ (Hála, 2005).
d) Sociální pracovník
Smyslem činnosti sociálního pracovníka je plynulý přechod odsouzeného do běžného
života po propuštění. Na základě toho poskytuje sociálně právní informace a poradenství
a zajišťuje kontakt s okolím, především s příbuznými. Do jeho kompetence spadá také
vyřizování různých administrativních úkonů a ideálem je, aby odsouzený, který vyjde
z vězení, měl zajištěnou práci, bydlení, měl vyřízeny všechny osobní doklady apod. Sociální
pracovník spolupracuje s institucemi jako například s Probační a mediační službou ČR,
městskými a obecními úřady, úřady práce, azylovými domy či charitami (Hála, 2005).
Minimální požadované vzdělání sociálního pracovníka je vysokoškolské vzdělání
bakalářského programu odborné způsobilosti dle zákona č. 108/2006 Sb. (NGŘ 18/2007:
Příloha č. 1).
e) Vychovatel – terapeut
Vychovatel – terapeut provádí většinu skupinových i individuálních psychoterapií.
Uchazeč o toto zaměstnání by měl splňovat požadavek vysokoškolského bakalářského studia
s pedagogickým či jiným obdobným zaměřením; dále lze uplatnit ještě zaměření
psychologické (není

nutná jednooborová psychologie) v kombinaci se sociálně-

psychologickým či psychoterapeutickým výcvikem v rozsahu minimálně 200 hodin.
16

Tento požadavek psychoterapeutického výcviku platí od října roku 2005 (NGŘ 18/2007:
Příloha č. 1). Jak již bylo řečeno, vychovatel – terapeut realizuje skupinové a individuální
terapie a je metodicky řízen psychologem. Při své práci, která má terapeutický charakter, volí
různý obsah, formy a metody přístupu k odsouzeným. (NGŘ 26/2006: čl. 10).
f) Pedagog volného času
Činnost pedagoga volného času spadá do oblasti volnočasových činností odsouzených, kde
organizuje především sportovní a především vzdělávací aktivity. Díky těmto a dalším
činnostem může i pracovník významně přispívat „k vytváření příznivého psychosociálního
klimatu“ (Hála, 2005). Pro tohoto pracovníka je dle platných směrnic dostačující vyšší
odborné vzdělání pedagogického směru nebo doplněné o specializační pedagogické studium
(NGŘ 18/2007: Příloha č. 1). Pedagog volného času je řízen speciálním pedagogem
a charakter jeho práce spočívá v realizování individuální, skupinové, zájmové a v závislosti na
odbornosti také terapeutické (rukodělné, sportovní, kulturní) činnosti odsouzených.

g) Adiktolog
Zavedení pozice adiktologa do vězeňského prostředí je poměrné nové. Adiktolog
vykonává svou práci pod zdravotnickým střediskem věznice, ale metodicky je veden
oddělením výkonu vazby a trestu. Z důvodu metodického řízení OVVaT byli adiktologové
zařazeni do tohoto výzkumu. Adiktolog poskytuje ambulantní adiktologickou péči vězněným
osobám (např. provádí včasnou diagnostiku, individuální a skupinovou adiktologickou terapii,
poskytuje intervence z oblasti minimalizace škod, koordinuje spolupráci s nestátními
neziskovými organizacemi, podílí se na činnosti poradny drogové prevence, poskytuje
prevenci relapsu, pracuje s motivací pacienta a zajišťuje následnou péči po propuštění
z vězení). Adiktolog je veden vedoucím lékařem zdravotnického střediska, dále je v úzké
spolupráci s psychiatrem. Uchazeč o toto zaměstnání musí splňovat minimálně vysokoškolské
vzdělání bakalářského programu a dále odbornou způsobilost k výkonu povolání adiktologa.
Všichni zaměstnanci oddělení výkonu trestu musí kromě realizace své hlavní funkce
a obsahu práce, tzn. podílu na komplexním zacházení s odsouzenými včetně dalších
nezbytností, plnit odpovědně úkoly a povinnosti, které plynou z právních a vnitřních předpisů
Vězeňské služby ČR takovým způsobem, kterým by nebyl narušen výkon trestu odnětí
svobody při respektování lidské a občanské důstojnosti vězněných osob.
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Dohlíží na to, aby odsouzeným byla odepřena pouze nezbytně nutná omezující opatření, musí
jednat v souladu s Kodexem profesní etiky zaměstnance Vězeňské služby ČR při
nezneužívání svého postavení ke svému prospěchu současně s důrazem na dobré jméno, čest
a vážnost zaměstnance, dále pak vystupují způsobem, kterým budí v odsouzených určitou
autoritu a důvěru, berou v úvahu výchovný dopad svého chování a jednání a upevňují kázeň
a pořádek, samozřejmě také zachovávají pravidla etiky a slušného chování.
Dále je pracovníkům přísně zakázáno nastoupit do zaměstnání pod vlivem alkoholu či
jiných omamných látek, naopak musí být dostatečně odpočati a upraveni. Pracovníci mají za
úkol eliminovat násilí mezi odsouzenými a musí se striktně řídit zásadami vnitřní bezpečnosti
věznice při vstupu na dané oddělení. Zaměstnanci také zpracovávají dokumentaci o péči
odsouzených a o programech zacházení, respektují přitom ochranu osobních údajů (NGŘ č.
26/2006: čl. 1).

2 Základní charakteristika vybraných návykových látek
2.1 Alkohol
Nepřesně, ale přesto běžně, se jako alkohol označuje etylalkohol, etanol (C2H5 - OH),
druhý nejjednodušší ze skupiny alkoholů. Jakožto nejznámější a nejrozšířenější převzal jméno
celé skupiny (Popov, 2003). Většina látek ze skupiny alkoholů jsou prudké jedy, pouze
etylalkohol je v malých dávkách slučitelný s lidským životem a zdravím (Heller a Pecinovská,
2011). Právě díky své jednoduché struktuře je nazýván „hloupou molekulou“ (Edwards,
2004). Pro účely této práce bude nadále pojem alkohol používán pro etanol a nápoje jej
obsahující.
Alkohol patří mezi legální drogy. Jedná se o látku, která je lidstvu známá již od starověku
(Minařík a Kmoch, 2015). Početné archeologické nálezy svědčí o výrobě i užívání ve formě
alkoholických nápojů. Alkohol se dále využíval při náboženských obřadech jako látka se
zvláštním významem a byl také využíván k léčebným účelům. Ve farmakologii i v lidové
medicíně je alkohol široce využíván do současnosti (Popov, 2003). Alkohol je látka, která
nabízí velmi široké spektrum účinků, přesto je řazen mezi tlumivé látky (Heller a Pecinovská,
2011).
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Psychotropní účinek alkoholu je dle Minaříka a Kmocha (2015) zprostředkováván ovlivněním
několika neurotransmiterových systémů – dopaminergního, noradrenergního, GABAergního
a opioidního. Alkohol je látka se značnou orgánovou toxicitou.
2.1.1 Účinky alkoholu
Účinky alkoholu závisí na více faktorech, mezi které patří velikost dávky, vliv prostředí
a dispozice. Po konzumaci alkoholu se stav nejčastěji projevuje jako prostá opilost (ebrieta,
ebrietas simplex). Při malých dávkách působí alkohol povzbudivě, zatímco při vyšších
dávkách tlumivě. Nejdříve přichází zlepšení nálady, zvyšující se sebevědomí a energie,
později může dojít ke ztrátě zábran a kritičnosti. Postupně nastává únava, celkový útlum
a spánek (Minařík a Kmoch, 2015). Hladina alkoholu v krvi je závislá na dávce, rychlosti
a účinnosti resorpce, tělesné konstituci, eliminační rychlosti a době po dávce (Balíková,
2017).
Na základě hladiny alkoholu v krvi má intoxikace čtyři stádia:
1. Lehká opilost – excitační stadium (alkoholemie do 1,5‰) excitace, euforie, vzestup
sebevědomí a snížení zábran, zhoršené soustředění, mnohomluvnost.
2. Opilost středního stupně – hypnotické stadium (alkoholemie nad 1,5‰) porucha rovnováhy
a koordinace pohybů, ztráta zábran, agresivní chování.
3. Těžká opilost – narkotické stadium (alkoholemie nad 2‰) může dojít až k těžkým
poruchám vědomí, u chronických alkoholiků však bývá vědomí zachováno; nebezpečí
aspirace zvratků.
4. Těžká intoxikace provázená bezvědomím a útlumem dechového centra, hrozba zástavy
životních funkcí – asfyktické stadium (alkoholemie nad 3‰) hluboké poruchy vědomí až
kóma, křeče, hypotermie. Životu nebezpečný stav vzhledem k útlumu dechového centra
a možnosti oběhového selhání.
Mezi krátkodobé nežádoucí účinky patří zejména poruchy rovnováhy a svalového napětí,
zpomalení reakčního času, nevolnost, zvracení, poruchy chování s agresivitou, snížená
sebekritičnost atd. Při těžších intoxikacích kvantitativní porucha vědomí až smrt (Minařík
a Kmoch, 2015).
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2.1.2 Vzorce užívání alkoholu
Vzorce užívání alkoholu lze definovat jako způsoby užití, mezi které patří technická,
sociální, rituální a psychologická stránka konzumace. Vzorce užívání alkoholu mohou být
ovlivněny věkem, pohlavím, genetickou výbavou, vzděláním, zaměstnáním, sociální rolí,
rodinnou historií či kulturou (Holcnerová, 2010). Hraje zde roli jak set – vše na straně
uživatele, tak setting – vše na straně prostředí. Důležitý je nejen dlouhodobý způsob
konzumace alkoholu, ale i jednotlivé konzumentské epizody (jednotlivé situace v konkrétním
místě a čase), kdy je podstatné, jak rychle byl alkohol přijímán a jeho množství v gramech
(Miovský, 2017).
Tyto vzorce se nejčastěji rozlišují v souvislosti s frekvencí a množstvím užitého alkoholu
na abstinenci, mírné užívání alkoholu, epizodické užívání alkoholu a nadměrné užívání
(Holcnerová, 2010).
Jako mírné užívání alkoholu (nízkorizikové, umírněné pití, low-risk drinking) se myslí
takové pití, které nezpůsobuje problémy uživateli ani společnosti (Holcnerová, 2010). NIAAA
(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) definuje hranici nízkorizikového pití
jako maximálně 4 standardní nápoje (60 g/den čistého alkoholu) denně a maximálně 14
drinků za týden pro muže. Pro ženy se jedná o maximálně 3 sklenice (40 g/den čistého
alkoholu) za jeden den a maximálně 7 nápojů týdně. Tato hranice je definovaná ve vztahu k
poruchám způsobeným užíváním alkoholu, nelze ji tedy používat ve vztahu ke všem
diagnózám (Miovský, 2017).
Miovský (2017) zmiňuje, že žádné, ani nízkorizikové pití neznamená bezrizikové pití.
Současně je hranice rizika velmi křehká a není možné ji zevšeobecňovat. Konzumace 1 až
4 standardních nápojů denně může mít odlišný vliv u různých onemocnění. Výzkumy ukazují,
že i nízkoriziková konzumace alkoholu může zvyšovat riziko některých typů rakoviny.
Epizodické užívání alkoholu (nárazové pití, binge drinking, heavy episodic drinking) je
definováno jako užití pěti a více nápojů najednou (za jeden večer) u mužů a čtyři a více
nápojů u žen a mladistvých, a to jednou nebo víckrát po dobu dvou týdnů (Holcnerová, 2010).
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Epizodické užívání alkoholu je spojeno se zvýšeným výskytem vážných projevů
rizikového chování, jako je řízení vozidla pod vlivem alkoholu, násilné chování (napadení,
rvačky, zničení majetku), úrazy, rizikové sexuální chování, sebevražedné jednání (Adámková
et al., 2009).
Nadměrné pití je takové pití, které způsobuje nebo zvyšuje riziko vzniku zdravotních
problémů v důsledku užívání nebo komplikuje jiné zdravotní problémy (Holcnerová, 2010).
Mezi vzorce užívání alkoholu patří i abstinence. Je důležité zmínit, že skupina abstinentů
je v populaci tvořena třemi velkými skupinami. Lidé, kteří nepijí alkohol z přesvědčení, tvoří
právě tu menší část abstinentů. Mezi zbylé dvě větší skupiny patří abstinenti, kteří nepijí ze
zdravotního důvodu (může se jednat jak o somatický, tak psychiatrický problém) a druhou
větší skupinu pak tvoří bývalí uživatelé alkoholu. Miovský (2017) upozorňuje, že ani jedna
z větších skupin abstinentů nereprezentuje průměr populace a výsledky výzkumů, týkajících
se zejména vlivu alkoholu na zdraví, tak mohou být dezinterpretovány.
2.1.3 Rozvoj závislosti na alkoholu
Při užívání alkoholu je možný rozvoj psychické i fyzické závislosti, která následuje po
dlouhodobém užívání (Minařík a Kmoch, 2015). Heller a Pecinovská (2011) uvádí,
že přibližně každému desátému člověku působí pití alkoholu občas nějaké potíže, ale jeho
problémy s pitím se nestupňují. Asi 3 % populace se problémy s pitím alkoholu stupňují,
až začnou zasahovat do jejich základních životních hodnot. Příčiny vzniku závislosti na
alkoholu mohou být vnitřní (psychologické, biologické – genetické, metabolické,
neurohumorální) a vnější (sociální).
Jellinek popisuje vývoj závislosti ve čtyřech stádiích:
1. počáteční – symptomatické, 2. varovné – prodromální, 3. rozhodné – kruciální a 4. konečné
– terminální (Minařík a Kmoch, 2015).
V průběhu prvního počátečního stadia se člověk svým pitím neliší od okolí
a společenských norem. On sám však může vnímat, že užívá alkohol k řešení problémů či
nekomfortních situací. Ve společnosti může vypadat jako piják, který hodně snese a není to na
něm vidět (Heller a Pecinovská, 2011).
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Ve druhém stádiu, které Jellinek nazývá varovné, se již zvyšuje tolerance a člověk
potřebuje vyšší hladinu alkoholu v krvi, aby byl vyvolán příjemný efekt. Jedinec vyhledává
příležitosti k pití, pije častěji než okolí, případně si připravuje náskok a začíná pít potají. Bývá
citlivý na jakoukoli zmínku o alkoholu a v intoxikaci se kontroluje, jelikož si uvědomuje
nápadnost svého pití a cítí stud. Mohou se objevovat okénka (palimpsest) - amnézie na
intoxikaci. Tato dvě stádia jsou řazena do období, kdy se nejedná o nemoc v pravém slova
smyslu a problém lze řešit kontrolovaným pitím (Heller a Pecinovská, 2011).
Právě s výskytem okének se z druhého stádia jedinec dostává do třetího rozhodného, kdy
už začíná vlastní nemoc. Tolerance je stále rostoucí a jedinec snáší stále vyšší dávky alkoholu
bez patrné intoxikace. Často jde o snahu napít se, a přitom se neopít. To se nedaří, jelikož
hladina, vnímaná jako příjemná, splývá s hladinou, kdy je jedinec zřetelně opilý. Člověk
působící střízlivým dojmem se náhle po jedné sklence opije. Zde dochází ke změně kontroly
v pití. Alkohol se stává součástí základních metabolických dějů a mění se reakce organismu
na jeho dávky, kdy na malou dávku organismus reaguje změnou psychických procesů, které
vedou k rozvoji dalšího pití končícího opilostí. Není to však pravidlem, proto se jen nazývá
změnou kontroly nikoli ztrátou. Situace, kdy se jedinec neopije, je ale falešným ujištěním,
že má pití pod kontrolou.
Člověk v tomto stádiu již začíná mít zřetelné konflikty s okolím kvůli zvyšující se
frekvenci zjevných opilostí. Začíná si tvořit systém zdůvodnění, pomocí nichž vysvětluje
a omlouvá své pití nejen okolí, ale i sobě – jedná se o racionalizační systém. Jedinec ztrácí
zájem o koníčky a často přestává stačit na své povinnosti. Dále může docházet ke změně
osobnostní struktury člověka, kdy se manifestují negativní stránky osobnosti (např. lhaní,
neplnění slibů, podvádění). Zvyšují se pocity viny, vlastní ubohosti, vztahovačnost
a člověk se uzavírá ve svém vnitřním světě. Zde již jedinec zanedbává správnou životosprávu,
což vede k dalšímu zhoršení zdravotního stavu. Dále přestává být vybíravý a pije, co je
dostupné (Heller a Pecinovská, 2011).
Do posledního konečného stadia se jedinec dostává v případě, kdy převládá více dní
opilosti nežli střízlivosti. Zde je charakteristický stav po vystřízlivění, který je nepříjemný
a jedinec se s ním vypořádává konzumací alkoholu. Zde oproti předchozím stádiím naopak
klesá tolerance, a to z důvodu poškození jater. Objevují se další orgánová poškození,
nastupuje degradace osobnosti.
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Jedinou starostí jedince je v této chvíli obstarání alkoholu, což jde do popředí na úkor
nejzákladnějším životním hodnotám. Jedinci často vyhledají pomoc nebo řeší situaci pokusem
o suicidium (Heller a Pecinovská, 2011).

2.1.4 Typy alkoholické závislosti
Typy závislosti na alkoholu popisuje Jellinkova typologie z roku 1940, která je stále
používaná (Minařík a Kmoch, 2015):
1) Typ alfa: jedná se o problémové pití, nadměrné užívání alkoholu jako „sebemedikace“
k potlačení tenze, úzkosti či depresivních pocitů, často pití o samotě.
2) Typ beta: jde o příležitostné nadměrné užívání alkoholu, časté pití ve společnosti,
následkem může být somatické poškození.
3) Typ gama (někdy označovaný jako „anglosaský typ“ s preferencí piva a destilátů):
charakteristické jsou poruchy kontroly pití, postupný nárůst tolerance s typickým vzestupem
konzumace, následné somatické a psychické poškození, výrazněji vyjádřená psychická
závislost.
4) Typ delta (někdy označovaný jako „románský typ“ s preferencí vína): charakteristická je
denní konzumace alkoholu, trvalé udržování „hladinky“ bez výraznějších projevů opilosti
a ztráty kontroly, výrazněji vyjádřena somatická závislost a poškození.
5) Typ epsilon: abúzus epizodický s obdobími abstinence (období delší, někdy úplná
abstinence), nejedná se o častou variantu závislosti.
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2.2 Tabák
2.2.1 Tabák a závislost na tabáku
Tabák a tabákové výrobky nejsou nástrojem ani výdobytkem dnešní moderní doby.
Kořeny tabáku sahají do dávné historie. Gately (2007) uvádí, že lidstvo je spojeno s tabákem
stejným způsobem jako s potravinami či čajem. Tabák původně pochází z plantáží
domorodých indiánů v Americe, zejména v okolí Peru, kteří jej používali pro své šamanské
rituální účely a užívali jej formou žvýkání či šňupání. Význam tabáku se v dávné kultuře
proměňoval, stejně tak jako jeho využití. V domorodých kulturách byl tabák například
využíván pro šamanské rituály, pro maskování obličeje válečníků před bojem, pro zvýšení
sexuálního apetitu u žen, v rámci mužského přechodového rituálu, ale také byl například
využíván v zemědělství jako insekticid. Své využití později také nalezl lékařství. Za účelem
zneškodnění kožních parazitů či vší byla těla nemocných pomazávána tabákem a byly mu
přisuzovány analgetické a antiseptické účinky. Lidé mnoho let věřili, že pomocí tabáku
mohou vyléčit či preventivně předcházet rakovině. Právě pro své domnělé léčivé účinky byl
ve Španělsku či Portugalsku pěstován v palácových zahradách s královskou podporou (Musk
& Klerk, 2003).
V návaznosti na přisuzované účinky tabáku se také proměňovalo jeho sociokulturní
postavení v celosvětové společnosti. Zatímco dříve byl tabák doménou zejména bohatých
jedinců a kouření z dýmek bylo vnímáno za kulturní a společenskou událost pouze vyšších
vrstev (Gately, 2007), po jeho masivním rozšíření a objevení negativních důsledků kuřáctví
je dnes kouření spojováno s osobami s nízkým socioekonomickým statusem, a je tak
pojímáno za zlozvyk nižších sociálních vrstev. V Českých zemích se tabák objevil na sklonku
16. století v souvislosti s přesunem žoldnéřské armády během třicetileté války. V této době se
kouření mezi obyčejným lidem nešířilo masivním způsobem, jelikož bylo na veřejnosti
zakazováno pro obavu ze vzniku požárů. Oproti tomu mezi vojáky se tabák těšil velké oblibě,
a to zejména pro své povzbuzující účinky, jako náhražka stravy či jako prostředek směnného
obchodu (Bjaček, 2018) a vojáci dostávali příděl tabáku jako proviant. Cigarety se v Čechách
začaly prodávat od r. 1882, a to ve speciálně zřizovaných prodejnách kde byl tabák prodáván
– trafiky. O rychlém expandování cigaret svědčí zdokumentovaný počet trafik, který byl
v

r.

1895

celkem

19 400

v Čechách

a

24

6 655

na

Moravě

(Bobíková,

2018).

Králíková et al. (2013) uvádí, že první klasická cigareta byla představena společností
Camel v r. 1914 a masivní rozšíření tabáku v obecné populaci přinesla až strojová výroba
cigaret a vynález zápalek, což vedlo k výraznému nárůstu spotřeby tabákových výrobků.
Závislost na tabáku je pokládána za chronické, recidivující a letální onemocnění, které má
svou samostatnou nozologickou jednotku v Mezinárodní klasifikaci nemocí WHO (MKN –
10) pod označením F17 – Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku.
V roce 1977 Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila kritéria pro diagnostiku
závislosti tabáku v MKN 9, ve které uvedla shodná obecná kritéria pro závislosti na tabáku
s kritérii pro závislost na alkoholu (DiFranza & Ursprung, 2010). Za zlomová jsou pokládána
80. léta, kdy byla konstruována myšlenka závislosti na tabáku nebo nikotinu jako specifická
psychiatrická diagnóza a objevila se ve vydáních diagnostických manuálů (Hirshbein, 2014).
Shodně s ostatními návykovými látkami nalezneme v MKN – 10 (ÚZIS ČR, 2018) vybrané
kódy související s užíváním tabáku – od škodlivého užívání (F17.1) přes syndrom závislosti
(F17.2)

po

odvykací

stav

(F17.3).

Při

diagnostických

jednotkách

souvisejících

s tabákem nesmíme opomenout také diagnózu Z58.7 – vystavení se tabákovému kouři, kam
spadá pasivní kouření. Níže popisuji syndrom závislosti na tabáku a souvztažný odvykací
stav.
2.2.2 Syndrom závislosti na tabáku

Podle

MKN-10

je

syndrom

závislosti

soubor

behaviorálních,

kognitivních

a fyziologických fenoménů, který může být potvrzen za přítomnosti minimálně tří
souběžných kritérií uvedených v posledním roce trvající déle než jeden měsíc: silná touha
nebo pocit puzení užívat látku (craving), potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde
o začátek a ukončení nebo množství látky; somatický odvykací stav, jestliže je látka užívána
s úmyslem zmenšit jeho příznaky; tolerance – vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo
účinků, původně vyvolaných nižšími dávkami; postupné zanedbávání jiných potěšení nebo
zájmů a pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.
Jedním z nejdůležitějších kritérií závislosti na tabáku je nutkání požít tabák, což je
charakterizováno chutí nebo potřebou kouřit (DiFranza & Ursprung, 2010). Během abstinence
kuřáci pociťují silnou touhu po cigaretě (silná touha – craving). Tato chuť zesiluje a přechází
do potřeby kouřit, a tím potlačit počínající abstinenční příznaky. Vykouřená cigareta následně
poskytuje časově omezený pocit úlevy (tzv. latence), až do opětovného vzniku chuti.

25

Latence mezi cigaretou a nekouřením má fyziologickou povahu a odhaluje, jak dlouho může
kuřák pohodlně zůstat v klidu bez kuřiva.
Na počátku kuřáckých návyků může jedna cigareta potlačit touhu po kouření na týdny,
nicméně při syndromu závislosti se vyskytne zkrácení latencí a typická je eskalace počtu
vykouřených cigaret. Při zkrácení latencí musí kuřák kouřit častěji, aby zmírnil své
abstinenční příznaky (zvyšování tolerance). Kuřáci se často vyhýbají situacím či místům,
které jim neumožňují kouření (postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů). Kuřáci se
častokrát nedokážou vzdát kouření cigaret, i přes doporučení lékaře či obdržení relevantních
informací ohledně škodlivosti kouření (pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně
škodlivých následků). Potíže v kontrole užívání látky mohou být charakterizovány jednak
zvyšujícím se počtem cigaret a jednak opakovanými neúspěšnými pokusy o abstinenci od
nikotinu. Ve všeobecnosti můžeme u závislosti na tabáku pozorovat dvě složky, a to
psychosociální/behaviorální a fyzickou/drogovou závislost (Urbanová, 2019).
Psychosociální a behaviorální závislost, vzniká na základě naučeného chování, kdy se
během let kouření fixuje a spojuje s určitými situacemi (Králíková et al., 2015). Kuřáci pak
často pro své kouření často používají termín zvyk nebo rutina a berou kouření jako
automatickou součást svého života (Wigginton, Morphett, & Gartner, 2017). Na základě
naučeného chování, tedy opakované prožívání konkrétních situací s cigaretou, vznikají tzv.
kuřácké stereotypy (Králíková et al., 2015).
Psychosociální závislost a behaviorální závislost je většinou na počátku kouření. Vzniká
závislost na cigaretě jakožto na předmětu nebo prostředku komunikace. Cigareta, zapalování,
vyfukování cigaretového dýmu, to vše může být ritualizováno a spojováno s určitými
sociálními situacemi. Například cigareta u kávy, cigareta po jídle, cigareta při odpočinku,
cigareta při čekání na dopravní prostředek, cigareta před cestou a další.
Časté naučené chování je také kouření při stresu. Pro mnohé jedince znamená kouření
cigaret dočasné snížení stresu či úzkosti, a to například již pouhým držením cigarety v ruce.
Potřeba

cigarety

v

určitých

opakujících

se

situacích,

většinou

spojených

s psychickou tenzí nebo s pozitivní či negativní emocí, je podstatou psychosociální závislosti.
U většiny pravidelných kuřáků se po určité době mění v závislost drogovou, tj. závislost na
nikotinu.
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2.2.3 Fyzická závislost na nikotinu
Fyzická závislost na nikotinu je založena na zmnožení acetylcholinových a nikotinových
receptorů v mozku. Vdechnutí kouře z cigarety se destiluje nikotin z tabáku v cigaretě.
Nikotin (podobající se přirozeně se vyskytujícímu neurotransmiteru – acetylcholinu) vstupuje
do arteriálního oběhu a rychle se pohybuje z plic do mozku, kde se váže na acetylcholinové
nikotinové

receptory.

Stimulací

nikotinových

receptorů

dochází

k

uvolňování

neurotransmiteru nazývaného dopamin v nucleus accumbens – centrum odměny mozku, což
je spojeno s pocity libosti a uspokojení, které jsou základem pozitivního posilování – tedy
vznikem závislosti. Následný pokles vyplavovaného dopaminu při abstinence, vede k pocitům
anhedonie a celkové dysforie během odvykacího stavu. Při opakování kouření, dochází
k neuroadataci na opakovanou stimulaci acetylcholinové neurotransmise a nikotinové
receptory se časem stávají méně citlivými a množství nikotinu potřebné k dosažení stejné
úrovně uspokojení se postupně zvyšuje (vznik tolerance). Při pravidelném kouření dochází ke
zmožení receptorů, a pokud nedochází ke stimulaci těchto receptorů nikotinem, dostavují se
abstinenční příznaky (Benowitz, 2010; West, 2017; Pilařová, 2003).

3. Východiska pro diplomovou práci
Většina dosud zpracovaných výzkumných prací věnovaných oblasti českého vězeňství se
specializovala na problematiku penitenciární, která je věnována osobám ve výkonu vazby či
trestu odnětí svobody. Tato práce chce přinést vhled do problematiky těch, kteří našli své
profesionální uplatnění jako odborní zaměstnanci Vězeňské služby ČR.
Odborný zaměstnanec je v každodenním kontaktu s odsouzeným. Na něj se odsouzený
obrací o radu, žádá ho o pomoc při řešení různých záležitostí. Odsouzený se na něj často
obrací jako na člověka, který mu může pomoci, nikoliv jako na zaměstnance věznice. Odborní
zaměstnanci jsou ve vězeňském prostředí podrobeni zátěži různého charakteru. Sami
pracovníci věznic shledávají svoji práci občas psychicky náročnou a stresující. Mohou být
tedy odborní zaměstnanci věznic náchylnější k riziku vzniku závislosti na návykových látkách
víc, než je tomu v obecné populaci?
V roce 2006 proběhla v Brazílii studie mezi 339 brazilskými zaměstnanci v rámci dvou
věznic. Míra odezvy činila 63,8 %.
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Studie

byla

zaměřena

na

rizikové

vzorce

pití

alkoholu

u zaměstnanců dvou brazilských věznic. Z dotazníků vyplynulo, že 78,5 % zaměstnanců
uvedlo konzumaci alkoholických nápojů, přičemž rizikové užívání alkoholu bylo
zaznamenáno u 22,4 % zaměstnanců. Dále také bylo zjištěno, že muži, kteří kouří, mají větší
pravděpodobnost rozvoje rizikového pití alkoholu (Campos, J.A.D.B. et al., 2016).
Studie, která mapovala prevalenci užívání alkoholu a tabáku, byla provedena v roce 2014
u zaměstnanců tří nigerijských věznic. Do studie bylo zařazeno 150 zaměstnanců, míra
odezvy činila 97,3 %. Celkem 34,2 % respondentů studie uvedlo, že jsou pravidelnými
uživateli tabáku. Dále 45,9 % respondentů uvedlo, že konzumují alkohol jen zřídka a 34,3 %
respondentů konzumuje alkohol nadměrně. Dále bylo zjištěno, že prevalence užívání tabáku
byla vyšší mezi vězeňskými úředníky ve srovnání s obecnou populací v Nigérii, což
naznačuje, že je vězeňská služba potenciálním faktorem, který souvisí s užíváním tabáku
(Azodo, C.C., & Omili, M., 2014). V tuzemských podmínkách jde o první výzkum tohoto
typu, tudíž nelze výzkum porovnávat s jinými studiemi.

4. Užívání návykových látek v obecné populaci
Tato kapitola obsahuje aktuální informace týkající se užívání návykových látek v obecné
populaci. Národní výzkum užívání návykových látek z roku 2016 metodologicky navázal na
výzkum z roku 2012, který byl podobného rozsahu. Zkoumal rozsah užívání tabáku
(především formou cigaret), konzumace alkoholu, užívání psychoaktivních léků a zkušenosti
s nelegálními návykovými látkami v obecné populaci). Celkem se studie zúčastnilo 3 601
osob starších 15 let, 2 875 jich bylo ve věkové skupině 15–64 let.
Alespoň jednou v životě kouřilo tabák 59,8 % respondentů. V posledních 30 dnech tak
činilo 29,1 % respondentů, přičemž denně kouřilo v posledních 30 dnech 25,3 % respondentů.
Ti, kteří kouřili denně, nejčastěji uváděli počet vykouřených cigaret mezi 11 a 20 kusy za den
(47,7 % respondentů) a nejčastěji si svou první cigaretu zapalovali do 30 minut od probuzení
(64,5 %), přičemž 20,4 % z nich vykouřilo první cigaretu do 5 minut od probuzení.
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Co se týče odhadu rizika závislosti, které bylo stanoveno pomocí škály Heaviness of
Smoking Index, 69,2 % respondentů je bez rizika závislosti, 10 % respondentů je v riziku
velmi nízké závislosti, 8,8 % respondentů je v riziku nízké až střední závislosti, 7,3 % je
ohroženo středním rizikem a 1,7 % respondentů se nachází ve vysokém riziku závislosti.
Celkem 80,1 % respondentů užívalo za posledních 12 měsíců alkohol, 40,6 % z nich pak
pilo alkohol alespoň jednou týdně nebo častěji a frekvenci pití denně nebo téměř denně
uvádělo 7,7 %. Za posledních 30 dní užilo alkohol 68,9 % respondentů. Frekvenci užívání
alkoholu v podobě tzv. binge drinking, tedy užití 5 a více alkoholických nápojů při jedné
příležitosti, uvádělo 12,3 % respondentů alespoň jednou týdně, 1,6 % respondentů pak denně.
Studie se zabývala i užíváním psychoaktivních léků. V obecné populaci užilo léky
v posledních 12 měsících 12,4 % respondentů, nejčastěji se jednalo o Neurol, Lexaurin,
Diazepam a Stilnox. Celkem 17,3 % respondentů získalo léky jinak než na lékařský předpis
v lékárně a 17,4 % respondentů uvedlo, že léky neužívají v souladu s doporučením lékaře.
Celoživotní prevalence je u konopných látek 26,6 %, u pervitinu 1,5 % a u kokainu 0,6 %.
V posledních 12 měsících užilo konopné látky 5 % respondentů, pervitin 0,6 % respondentů
a kokain 0,2 % respondentů.
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 2018 obsahuje nejaktuálnější
dostupné statistické závěry mapující užívání návykových látek v obecné populaci (Mravčík et
al., 2018). Co se týče legálních návykových látek (především alkoholu a tabáku), odkazuje se
Výroční zpráva na výše popsaný Národní výzkum užívání návykových látek. Další vlna studie
je plánována na r. 2020.
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III. PRAKTICKÁ ČÁST
Tato část diplomové práce je věnována samotnému výzkumu, který proběhl v první
polovině roku 2020. Výzkum se zaměřil na užívání návykových látek mezi odbornými
zaměstnanci věznic v České republice. Praktická část navazuje na poznatky, které byly
uvedeny v teoretické části této práce a obsahuje cíle výzkumu, metody a postupy, na jejichž
základě jsme došli k uvedeným výsledkům a závěrům.

5. Design výzkumu
5.1 Cíl
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit míru závislosti na alkoholu a nikotinu mezi
odbornými zaměstnanci věznic v České republice. Dílčím cílem bylo zjistit korelaci mezi
mírou konzumace alkoholu a délkou praxe v letech u zaměstnanců VS ČR a dále zmapovat
jejich zkušenosti s užíváním ostatních návykových látek.
5.2 Výzkumné otázky
VO1: Jaká je míra výskytu ukazatele syndromu závislosti na alkoholu u zaměstnanců
Vězeňské služby ČR?
VO2: Jaká je korelace mezi mírou konzumace alkoholu a délkou praxe v letech
u zaměstnanců Vězeňské služby ČR?
VO3: Jaká je míra výskytu ukazatele syndromu závislosti na tabáku u zaměstnanců
Vězeňské služby ČR?
VO4: Jaké jsou zkušenosti s užíváním nelegálních návykových látek u zaměstnanců
Vězeňské služby ČR?
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5.3 Metoda sběru dat
Pro tuto studii byla zvolena metoda dotazníku. Jedná se o techniku, která umožňuje
zachycení informací od velikého počtu jedinců v poměrně krátkém čase s poměrně nízkým
nákladem. Tato metoda zajišťuje relativně přesvědčivou anonymitu. Nevýhodou dotazníků je
kladení nároků na stranu respondenta, který musí být ochotný jej vyplnit. Dále může
respondent vynechat nebo přeskočit otázky. Pro zajištění vysoké návratnosti je vhodné
dotazníky distribuovat osobně (Disman, 2011).
Dotazník obsahoval 30 otázek (26 uzavřených a 3 polouzavřené otázky). V úvodu
dotazníku byli respondenti seznámeni s cílem výzkumu, dále úvod obsahoval instrukce
k vyplnění a etické aspekty výzkumu. První část dotazníku byla tvořena sociodemografickými
a identifikačními otázkami, které zjišťovaly pohlaví, věk, délku praxe u VS a obor zaměření.
Druhá část otázek se týkala zkušenosti s užíváním alkoholu a jím spojených rizik. Část
otázek byla převzata z dotazníku AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), který
v několika studiích prokázal dobrou citlivost (schopnost správně detekovat pozitivní
diagnózu) a specifičnost (schopnost správně rozlišit negativní diagnózy) při diagnostikování
užívání alkoholu na populaci dospělých (Babor et al., 2001). Dotazník odhaluje míru
závažnosti konzumace alkoholu, umožňuje identifikovat osoby s problémy s alkoholem
a určit vhodnou následnou intervenci.
Dotazník obsahuje 10 položek – první tři se týkají rizikového (nebezpečného) pití alkoholu,
další tři otázky zjišťují výskyt možných příznaků závislosti a poslední čtyři se ptají na
indikátory škodlivého pití alkoholu. Dále dotazník umožňuje rozeznávat u pití alkoholu 3
hladiny rizika a doporučuje následnou intervenci (od jednoduché rady až po další
diagnostické vyšetření a léčbu). Dotazník může být používán např. ve škole, v zaměstnání atd.
a byl vyvinut v 80. letech Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Je nutné podotknout,
že AUDIT není diagnostickým nástrojem a neopravňuje k závěru o formálním stanovení
diagnózy závislosti na alkoholu. Ačkoli skóre 20 a více bodů ukazuje na možnou závislost na
alkoholu, je nutné další diagnostické vyšetření.
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Dotazník AUDIT se skládá z těchto 10 otázek:
1. Jak často se napijete nějakého alkoholického nápoje?
2. Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy něco pijete?
3. Jak často vypijete šest nebo více sklenic alkoholického nápoje?
4. Jak často jste během posledních 12 měsíců zjistil/a, že nejste schopen/schopna přestat
pít, jakmile začnete?
5. Jak často během posledního roku jste nebyl/a kvůli pití schopen/schopna udělat to, co
se od vás normálně očekávalo?
6. Jak často během posledního roku jste se potřeboval/a napít hned ráno, abyste se
dostal/a do formy po nadměrném pití předešlý den?
7. Jak často během posledního roku jste měl/a pocit viny nebo výčitek svědomí po pití?

8. Jak často se během posledního roku stalo, že jste si nebyl/a schopen/schopna
vzpomenout, co se stalo předešlý den večer, protože jste pil/a?
9. Utrpěl/a jste vy nebo někdo jiný úraz v důsledku vašeho pití?
10. Měl někdo z vašich příbuzných nebo přátel nebo lékař výhrady kvůli vašemu pití nebo
Vám doporučoval s pitím přestat?
Vyhodnocení:
Celkový skór > 8 – existuje riziko škodlivého pití
Celkový skór 8–15 – představuje střední úroveň problémů s alkoholem
Celkový skór 16–19 – představuje vysokou úroveň problémů s alkoholem
Celkový skór >20 – indikuje závislost na alkoholu
Další část otázek tvořil validovaný Fagerströmův test nikotinové závislosti (Fagerström
Test of Nicotine Dependence (FTND)). Jedná se o sebehodnotící dotazník užívaný pro
posouzení závažnosti závislosti na nikotinu (cigaretách). Dotazník obsahuje 6 otázek cílených
na množství vykouřených cigaret a zvyků, frekvenci kouření a další související okolnosti
(Heatherton, Kozlowski, Frecker et al., 1991). Podle studie Pomerleau a kol. (1994) má
FTND vyšší test-retest reliabilitu než jeho delší verze Fagerström Tolerance Questionnaire.
Další výhodou tohoto dotazníku je jeho akceptovatelnost ze strany uživatelů, čímž poskytuje
vysokou návratnost dat (Wellman et al., 2006).
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Dotazník je tvořený z těchto otázek:
1. Jak brzy po probuzení si obvykle zapálíte svou první cigaretu?
2. Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?
3. Kterou cigaretu byste nejvíce postrádal?
4. Kolik cigaret denně průměrně kouříte?
5. Kouříte častěji během dopoledne?
6. Kouříte, i když jste nemocen a upoután na lůžko?
Vyhodnocení:
0–2 body: Velmi nízká nebo žádná závislost
3–4 body: Nízká závislost
5 bodů: Střední závislost na nikotinu
6 –7 bodů: Vysoká závislost
8 –10 bodů: Velmi vysoká závislost
Některé otázky byly rozšířeny, aby byla možná aplikovatelnost na cílovou skupinu
zaměstnanců VS ČR. Poslední část otázek mapuje zkušenost s užitím ostatních návykových
látek v posledních 12 měsících a v posledních 30 dnech.

5.4 Realizace výzkumu
Před začátkem sběru dat bylo provedeno kognitivní otestování výzkumného nástroje.
Dotazník byl předložen třem respondentům, jež odpovídali kritériím daného výzkumu s cílem
ověřit si srozumitelnost i náročnost dotazníku jak časovou, tak obsahovou. Pilotní verze
potvrdila nízkou časovou náročnost a to cca 10 minut čistého času pro vyplnění. Po otestování
nebyly v dotazníku provedeny změny. Jak je již zřejmé z formulovaných cílů a otázek,
cílovou skupinou pro tento výzkum jsou odborní zaměstnanci VS ČR se specializací v oboru
jednooborová psychologie, speciální pedagogika, sociální práce, vychovatelství, pedagogika
volného času a adiktologie.
Informace o stavu základního souboru poskytuje statistická ročenka VS ČR. Ze základního
souboru jsme získali výběrový soubor metodou záměrného (účelového) výběru. Účelový
výběr vzorku je založen na úsudku tazatele, který soubor je třeba zkoumat, aby byl výzkumný
problém zodpovězen.
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Jedná se o postup, kdy si předem cíleně vybíráme respondenty podle jejich určitých vlastností
nebo podle jejich stavu či příslušnosti k určité skupině. To znamená, že cíleně vyhledáváme
pouze takové jedince, kteří splňují námi dané kritérium a mají zájem se výzkumu účastnit
(Disman, 2002).
Našim kritériem bylo, aby respondenti byli zaměstnanci Vězeňské služby ČR pracujícími
na pozici odborného zaměstnance. Do výzkumu byli zahrnuti všichni odborní zaměstnanci VS
v ČR. Realizace výzkumu probíhala nejprve vyhledáním seznamu všech věznic v ČR, dále
byli pomocí vězeňského adresáře vyhledáni zaměstnanci ve všech 35 věznicích v ČR, kterým
byl poté rozeslán hromadný e-mail s přímým odkazem na online verzi dotazníku a prosbou
o zapojení do výzkumu. Součástí e-mailu byla i offline verze dotazníku ve formátu PDF
k nahlédnutí. Přesné znění e-mailu je přiloženo v této diplomové práci jako Příloha č. 1.
Prostřednictvím služeb online dotazníku bylo možné sledovat průběžný nárůst dotazníků za
krátký časový úsek. Zastoupení zaměstnanců z jednotlivých věznic nelze určit, ačkoliv to ani
nebyl záměr kvůli zachování institucionální anonymitě a citlivosti dat.
Sběr dat probíhal elektronicky formou dotazníku pomocí online podoby díky platformě
SURVIO.com. K elektronické formě dotazníku bylo přikročeno z několika důvodů. Prvním
z nich byla snazší distribuce dotazníku a jejich návratnost. Dalším důvodem byl zájem
o zachování co nejvyšší míry anonymity. Respondent dotazník také nemusel vyplňovat na
svém pracovišti, ale mohl zvolit prostor pro něj nejbezpečnější. Platforma Survio.com je
uživatelsky nenáročná, přehledná a její ovládání je intuitivní, což mohlo nést důležitou roli,
při rozhodování respondentů, zda dotazník vyplní. Tato platforma rovněž nabízí nastavení
filtrů, díky kterým pak respondent, který nemá žádnou zkušenost například s užíváním
alkoholu, automaticky přeskočí na sekci věnovanou tabáku. Díky tomu tak nemusí pročítat
otázky, které jsou pro něj irelevantní. Pro respondenta to znamená zkrácení doby vyplňování
dotazníku.
V několika málo případech se stalo, že se na autorku studie obraceli zaměstnanci
s dotazem, že se výzkumu nemohou zúčastnit, jelikož nemají v práci přístup na internet.
Těmto zaměstnancům jsem poskytla informaci o postupu, jak vyplnit dotazník ve své
domácnosti. Toto považuji za limit ve výzkumu, s kterým jsem na začátku realizace
nepočítala. Vycházela jsem ze zkušeností svého vězeňského pracoviště, kde je internet
odborným zaměstnancům přístupný.
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Podařilo se nám získat 257 vyplněných dotazníků. Všechny vyplněné dotazníky splňovaly
daná kritéria výzkumného záměru a jsou tak pro nás plnohodnotné. Skupinu respondentů
tvořilo 136 žen a 121 mužů. Nejvíce byla mezi respondenty zastoupena profese vychovatele,
celkem 68 (26,5 %) respondentů. Nejméně respondentů, tedy 6 (2,3 %), uvedlo pozici
pedagoga volného času. Získaná data z dotazníků byla zpracována pomocí deskriptivní
statistiky v podobě absolutních (N) a relativních četností (%). Výsledky byly následně
přeneseny do tabulek, grafů v programu Microsoft Office Excel a popsány.
V části závislost na nikotinu, kde byl přiložen Fagerströmův test nikotinové závislosti, byly
otázky u každého respondenta obodovány a následně vyhodnoceny. Každá otázka z dotazníku
byla zpracována tak, že odpovědi byly roztříděné do skupin (tzv. kódování dat), které poté
byly převedené na čísla, a následně byly vypočítány procenta. S daty se pracovalo v programu
MS Excel. Vyhotovená data byla poté přenesena do programu MS Word.
Popis základního souboru
Data potřebná k popisu základního souboru byla získána ze statistiky Vězeňské služby ČR.
Základní soubor tvoří 964 zaměstnanců na pozicích psychologa, speciálního pedagoga,
sociálního pracovníka, pedagoga volného času, vychovatele, vychovatele – terapeuta
a adiktologa.
Popis výběrového souboru
Respondenti byli vybráni metodou záměrného (účelového) výběru, který byl založen na
dobrovolnosti. Výzkumu se zúčastnilo 257 (27 %) respondentů, kteří splňovali všechna
kritéria a byli ochotni se výzkumu účastnit.
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Graf č. 1. Zastoupení výběrového souboru v základním souboru (N = 964), (v %).
Zdroj: vlastní.
Graf č. 1 znázorňuje, kolik zaměstnanců VS ČR se zúčastnilo výzkumu. Celkem se
výzkumu zúčastnilo 257 respondentů, což je zhruba čtvrtina všech zaměstnanců.

5.5 Etika ve výzkumu
Etická stránka práce je dodržena. Sběr dat pomocí dotazníku probíhal naprosto anonymně
a dobrovolně. Respondentům také za vyplnění dotazníku nebyla poskytnuta žádná odměna.
Respondenti byli před vyplněním dotazníku obeznámeni v průvodním e-mailu o účelu této
studie a o tom, že vyplněním dotazníku dávají svůj souhlas s účastí ve výzkumu. Tyto
informace byly znovu uvedeny v úvodní části dotazníku.
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6. Vyhodnocení a interpretace dat
6.1 Sociodemografické údaje

Rozdělení respondentů dle pohlaví
Genderové rozložení výzkumného vzorku znázorňuje graf č. 2. Celkem dotazník vyplnilo
136 žen a 121 mužů. Výzkumný soubor byl zastoupen ženami i muži. Jejich celkový počet
činil 257 respondentů. Mezi respondenty převládaly ženy v počtu 136 (53 %). Mužský soubor
zastupovalo 121 respondentů (47 %). Procentuální zastoupení pohlaví znázorňuje graf č. 2.

Graf č. 2. Rozložení (v %) můžu a žen ve výzkumu (N = 257). Zdroj: vlastní.
Rozdělení respondentů dle věku
Věk respondentů je v tabulce č. 1 znázorněn v osmi kategoriích. Rozsáhlé zastoupení bylo
ve věkové kategorii 56 let a více v počtu 70 respondentů (27 % z celku). Následuje věkové
rozmezí 51–55 let, kde odpovídalo 51 respondentů (20 %). V kategorii 46–50 let se zúčastnilo
37 respondentů (14 %). Ve věkovém rozmezí 41–45 let odpovídalo 32 respondentů (13 %).
Kategorii 36–40 let byla zastoupena 15 respondenty (6 %). Ve věkovém rozmezí 31–35 let
odpovídalo 24 respondentů (9 %).
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Kategorie 26–30 let byla zastoupena 25 respondenty (10 %). V poslední věkové kategorii do
25 let odpovídali 3 respondenti (1 %). Věkové kategorie jsou také schematicky znázorněny
grafem č. 3.

věk

muži (N)

ženy (N)

%

do 25 let

0

3

1%

26–30 let

3

22

10%

31–35 let

8

16

9%

36–40 let

7

8

6%

41–45 let

13

19

13%

46–50 let

16

21

14%

51–55 let

32

19

20%

56 let a více

42

28

27%

celkem

121

136

100 %

Tabulka č. 1. Věk respondentů. Zdroj: vlastní.

Graf č. 3. Věkové rozmezení (v %) můžu a žen ve výzkumu (N = 257). Zdroj: vlastní.
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Rozdělení respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání
V tabulce č. 2 je znázorněno zastoupení respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání.
Nejvíce respondentů zde bylo zastoupeno s vysokoškolským vzděláním II. typu (Ing., Mgr.,
atd.) v počtu 87 žen a 77 mužů. Další nejpočetnější skupinu tvořilo vzdělání vysokoškolské I.
typu (Bc.) u 28 žen a 31 mužů. Dále následovala kategorie středoškolského vzdělání u 12 žen
a 3 mužů. Nejméně zastoupenou kategorií bylo vzdělání doktorské u 7 žen a 6 mužů.
Respondenti se mohli vyjádřit i do kolonky jiné. Ta byla nejméně zastoupenou kategorií u 4
žen a mužů. Zde respondenti uvedli ve 3 případech pedagogické minimum a v 5 případech
titul DiS. Přehledné procentuální zastoupení zobrazuje graf č. 4.

vzdělání
středoškolské vzdělání
vysokoškolské vzd. I.
stupně (Bc.)
vysokoškolské vzd. II.
stupně (Ing., Mgr., aj.)
doktorské vzdělání (PhDr.,
Ph.D., aj.)
jiné
celkem

muži (N)

ženy (N)

%

3

12

5,8%

31

28

23%

77

85

63%

6

7

5,1%

4

4

3,1%

121

136

100 %

Tabulka č. 2. Vzdělání respondentů. Zdroj: vlastní.
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Graf č. 4. Vzdělání respondentů (v %) můžu a žen ve výzkumu (N = 257). Zdroj: vlastní.
Rozdělení respondentů dle oboru zaměření
Výzkumný soubor tvořily různé obory vzdělání, avšak nejpočetnější zde byla pozice
vychovatele 68 (26%), dále pak pozice speciálního pedagoga 64 (25%), psychologa 48 (19%),
sociálního pracovníka 48 (19%), vychovatele – terapeuta 12 (5%), pedagoga volného času 6
(2%) a adiktologa 8 (3%). Respondenti měli možnost na tuto otázku neodpovědět. Tři
respondenti (1 %) zvolili možnost - nechci uvést. Tabulka č. 3 zobrazuje zastoupení oborů.

muži (N)

ženy (N)

%

psycholog

16

32

19%

speciální pedagog

36

28

25%

sociální pracovník

19

29

19%

pedagog volného času

6

0

2%

vychovatel - terapeut

7

5

5%

vychovatel

41

27

26%

adiktolog

3

5

3%

nechci uvést

2

1

1%

121

136

100 %

obor

celkem

Procentuální zastoupení zobrazuje graf č. 5.
Tabulka č. 3. Obor zaměření. Zdroj: vlastní.
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1%
2% 3%

psycholog

speciální pedagog

19%

sociální pracovník

26%

vychovatel - terapeut
vychovatel
pedagog volného
času
adiktolog

25%

5%

nechci uvést

19%

Graf č. 5. Obor zaměření respondentů (v %) můžu a žen ve výzkumu (N = 257). Zdroj: vlastní.
Rozdělení dle délky praxe ve VS
V tabulce č. 4 je znázorněna délka praxe v letech u VS ČR kategorizována do 6 úrovní.
Nejvíce respondentů uvedlo, že pracuje u VS 20 let a více (28,4%). Další nejvíce zastoupenou
položkou byla praxe od 1 do 5 let (26,5%). Od 11 do 15 let pracuje u VS 16% respondentů,
další zastoupenou položkou byla praxe od 6 do 10 let (12,5%), poté praxe od 16 do 20 let
(9,7%) a nejméně zastoupenou položkou byla praxe do 1 roku (7%).

délka praxe u VS

muži (N)

ženy (N)

%

do 1 roku

8

10

7%

od 1 do 5 let

24

44

26,5%

od 6 do 10 let

10

22

12,5%

od 11 do 15 let

21

20

16%

od 16 do 20 let

13

12

9,7%

20 let a více

45

28

28,4%

celkem

121

136

100 %
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Tabulka č. 4. Rozdělení dle délky praxe v letech. Zdroj: vlastní
6.2 Výsledky užívání alkoholu mezi zaměstnanci VS ČR
Frekvenci konzumace alkoholu v posledním roce ukazuje tabulka a graf č. 6. Pravidelné
a časté pití (pití denně nebo obden) v posledním roce uvedlo 28 % zaměstnanců. Více než 1
krát týdně užilo alkohol 27 %. V posledním roce 26 (10,1%) z 257 zaměstnanců
nekonzumovalo žádný alkohol. Abstinenti přeskočili díky nastavenému filtru v dotazníku
rovnou na část týkající se užívání tabáku. Na další otázky týkající se konzumace alkoholu
neodpovídali.

frekvence konzumace
alkoholu v posledních

(N = 231)

%

méně než 1x měsíčně

32

14%

1x měsíčně

15

6%

2 – 3x měsíčně

57

25%

1–2x týdně

62

27%

3–4x týdně

36

16%

5–7x týdně

29

12%

celkem

231

100 %

12 měsících

Tabulka č. 5. Frekvence konzumace v posledních 12 měsících. Zdroj: vlastní
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.

Graf č. 6. Frekvence konzumace v posledních 12 měsících (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní
Frekvenci konzumace alkoholu v posledních 30 dnech ukazuje tabulka a graf č. 7, dále
v textu. Pravidelnou konzumaci (3–5 krát a více v posledních 30 dnech) uvedlo 28 %
zaměstnanců.

frekvence konzumace
alkoholu v posledních

(N = 231)

%

méně než 1x týdně

61

14%

1–2x týdně

116

27%

3–4x týdně

36

16%

5–7x týdně

18

12%

celkem

231

100 %

30 dnech

Tabulka č. 6. Frekvence konzumace v posledních 30 dnech. Zdroj: vlastní
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Graf č. 7. Frekvence konzumace v posledních 30 dnech (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní.
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6.2.1 Vyhodnocení nástroje AUDIT
Druhá část dotazníku se zaměřila na zmapování rizikovosti užívání alkoholu pomocí
screeningového dotazníku AUDITu zaměstnanců VS ČR.

Graf č. 8. Jak často se napijete nějakého alkoholického nápoje (v %), (N = 231). Zdroj:
vlastní.
Otázka č. 8 v dotazníku zjišťovala, jak často se respondenti napijí nějakého alkoholu.
Nejvíce respondentů, konkrétně 28 %, odpovědělo, že se napijí alkoholu 1x měsíčně nebo
méně často, druhou nejvíce zaškrtávanou odpovědí (24,2 %) bylo pití 2–4 krát za měsíc. Dále
23 % respondentů zaškrtlo odpověď 2–3 krát za týden. Více než 4x za týden pije 12,1 %
respondentů. Počet abstinujících respondentů čítá 10,1 %.
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Graf č. 9. Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy pijete (v %), (N =
231). Zdroj: vlastní.
Otázka č. 9 v dotazníku zjišťovala, kolik sklenic alkoholického nápoje si respondent dá
v typický den, kdy pije. Na výběr bylo z pěti možností odpovědí, přičemž nejvíce respondentů
(68,4 %) uvedlo, že v typický den vypije 1–2 sklenice alkoholického nápoje, 24, 2 % vypijí
3–4 sklenice alkoholu. 5–6 sklenic alkoholu vypije 6 % respondentů. Sedm až deset sklenic
alkoholu vypije 1,3 % respondentů.

46

Graf č. 10. Jak často vypijete 6 nebo více sklenic alkoholického nápoje (v %), (N = 231).
Zdroj: vlastní.
Otázka č. 10 v dotazníku mapovala pití šesti nebo více sklenic alkoholického nápoje. Tuto
hranici nikdy nepřekročilo 48,1 % respondentů. Méně než jednou za měsíc vypije 6 a víc
sklenic alkoholu 32 % respondentů. Každý měsíc tento počet alk. nápojů překročí 13 %.
Každý týden až téměř denně tuto hranici 6 a více alk. nápojů přepije celkem 6,9 %.

Graf č. 11. Jak často jste v posledním roce zjistil/a, že nemůžete přestat pít, když jednou
začnete (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní.

47

Otázka č. 11 mapovala, zda respondent zjistil v posledním roce, že nemůže přestat pít, když
jednou začne. Téměř 94 % respondentů tento stav nikdy nepocítil. Méně než jednou za měsíc
toto chování vykazuje 5,6 % respondentů a každý týden nebo téměř denně tento pocit zažije
celkem 0, 8 respondentů.

Graf č. 12. Jak často v posledním roce jste kvůli pití nezvládl/a udělat něco, co se od vás
očekávalo (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní.
Otázka č. 12 se dotazovala respondentů, jak často v posledním roce kvůli pití nezvládli
udělat něco, co se od nich očekávalo. Celkem 94,4 % respondentů zaškrtlo v dotazníku
odpověď nikdy. Méně než jednou za měsíc tento pocit v posledním roce zažilo 4,8 %
respondentů. Jeden respondent (0,4 %) nezvládl v posledním roce udělat něco, co se od něj
očekávalo každý měsíc.

Jeden respondent tento stav zažívá téměř denně. Jedná se

o respondenta, který skóroval ve všech položkách dotazníku (dosáhl celkem 33 bodů).
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Graf č. 13. Jak často v posledním roce jste se potřeboval/a napít alkoholu (vč. piva) po ránu,
abyste se dal/a do pořádku po předchozím pití (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní.

Otázka č. 13 se ptala, jak často v posledních 12 měsících se respondent potřeboval napít
alkoholu po ránu. Tento stav za poslední rok nepocítilo 97,8 % respondentů. Na odpověď
méně než jednou za měsíc odpověděli 4 (1,7 %) respondenti. Jeden respondent (0,4 %)
odpověděl, že se má potřebu napít alkoholu hned ráno, aby se uklidnil nebo zbavil kocoviny.
Tento respondent skóroval ve všech položkách (dosáhl 33 bodů).

Graf č. 14. Jak často v posledním roce jste měl/a po předchozím pití výčitky svědomí nebo
cítila lítost (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní.
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Otázka č. 14 mapovala, jak často v posledním roce měli respondenti po přechozím pití
výčitky svědomí nebo cítili lítost. Celkem 86,1 % respondentů uvedlo, že tyto emoce necítili
nikdy, 13 % respondentů tento stav zažilo méně než jednou za měsíc. Celkem dva (0,8 %)
respondenti uvedli, že tento stav zažívají každý měsíc nebo každý týden.

Graf č. 15. Jak často v posledním roce jste si kvůli pití nemohl/a vzpomenout na to, co se stalo
předchozí večer nebo noc (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní.
Otázka v dotazníku č. 15 se respondentů dotazovala, jak často v posledním roce si kvůli
pití nemohli vzpomenout na to, co se stalo předchozí večer nebo noc. Odpověď nikdy zaškrtlo
celkem 86,6 % respondentů, dále 13 % respondentů si nemohlo vzpomenout na to, co se stalo
předchozí večer nebo noc méně než jednou za měsíc. Jeden respondent (0,4 %) tento stav
zažíval v posledním roce každý týden.

50

Graf č. 16. Utrpěl/a jste vy nebo někdo jiný zranění jako výsledek vašeho pití (v %), (N =
231). Zdroj: vlastní.
Otázka č. 16 v dotazníku mapovala, zda respondent sám nebo někdo jiný utrpěl zranění
jako výsledek respondentova pití. Celkem 94,4 % respondentů uvedlo v dotazníku odpověď
ne. Deset respondentů (4,3 %) zranění utrpělo v důsledku pití alkoholu, ale ne v posledním
roce a tři respondenti (1,3%) zranění utrpěli během posledního roku.

Graf č. 17. Byl člen vaší rodiny, partner, apod. znepokojený vaším pitím nebo vám doporučil
abyste přestal/a (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní.
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Otázka č. 17 se respondentů dotazovala, zda byl nějaký člen jejich rodiny, partner nebo
lékař znepokojený respondentovým pitím. Odpověď ne, zaškrtlo 96,5 % respondentů.
Odpověď ano, ale ne v posledním roce a odpověď ano, během posledního roku zaznamenalo
v dotazníku stejný počet respondentů (4 respondenti – 1,7 %).

Graf č. 18. Vyhodnocení testu AUDIT, (N = 231). Zdroj: vlastní.
Výstupem AUDIT testu je vyhodnocení, které je znázorněno tabulkou č. 7. Čím vyšší je
hodnota AUDIT skóre, tím větší jsou problémy u daného člověka s alkoholem. Pokud se
jedná o osoby s výsledným skórem v kategorii „není indikátorem škodlivého pití“, nejsou
nutné žádné intervence, doporučuje se pouze preventivní alkoholová výchova. Tabulka č. 7
ukazuje na největší zastoupení v kategorii, která neindikuje škodlivé pití, a to v počtu 206
respondentů (89 %).
Další kategorie nepředstavuje zatím závažné problémy, ale signalizuje střední úroveň
problémů s alkoholem, tuto úroveň zastupuje 22 respondentů (10 %) z toho 16 mužů a 6 žen.
Nejvíce zastoupena v této kategorii střední úrovně problémů s alkoholem byla profese
speciálního pedagoga, kdy všichni respondenti dosahovali věku nad 41 let a jejich vykonaná
praxe u VS ČR byla delší než 16 let.
Jeden respondent (0,2%) se s výsledným skórem pohybuje v kategorii, která představuje
vysokou úroveň problémů s alkoholem. Jednalo se o sociální pracovnici s praxí 20 let a víc
u VS ČR.
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Poslední úroveň indikuje závislost na alkoholu, v tomto pásmu se vyskytují 2 respondenti,
tedy (0,8 %) z celkového počtu respondentů. Jednalo se o dva muže na pozicích vychovatele.
Délka praxe byla u jednoho do 1 roku a u druhého od 11–15 let. Pro přehlednost kategorizace
výsledků je zde graf č. 19.

AUDIT Test

(N = 231)

%

není indikátorem škodlivého pití

206

89%

střední úroveň problémů s alkoholem

22

10%

vysoká úroveň problémů s alkoholem

1

0,2%

indikátor závislosti na alkoholu

2

0,8%

231

100 %

celkem

Tabulka č. 7. Vyhodnocení skórů dotazníku AUDIT. Zdroj: vlastní.

Graf č. 19. Vyhodnocení testu AUDIT (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní.
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Část dotazníku týkající se užívání alkoholu byla rozšířena o následující dvě otázky.

Graf č. 20. Stává se vám, že je vaše zaměstnání občas příčinou toho, proč sáhnete po sklence
alkoholického nápoje (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní.
Otázka č. 18 mapovala, zda je pro respondenty zaměstnání u VS ČR občas příčinou toho,
proč se napijí alkoholu. Celkem 188 (81,4 %) respondentů uvedlo, že zaměstnání není
příčinou toho, proč by pili alkohol. A 43 (18,6 %) respondentů uvedlo, že zaměstnání bývá
občas příčinou toho, proč sáhnou po sklence alkoholu.

Graf č. 21. Pijete někdy o samotě (v %), (N = 231). Zdroj: vlastní.

54

Otázka č. 19 se respondentů dotazovala na to, zda někdy pijí o samotě. Odpověď „ano“
potvrdilo 81 (30 %) respondentů. Na odpověď „ne“ reagovalo 150 (70 %) respondentů.

6.3 Výsledky užívání tabáku u zaměstnanců VS ČR
Třetí část dotazníku se zaměřila na zmapování fyzické závislosti pomocí Fagerströmova
testu nikotinové závislosti. Předtím, než přejdeme k samotnému vyhodnocení, bych
představila počet kuřáků a nekuřáku u odborných zaměstnanců (graf č. 22), jejich intenzitu
kouření v posledních 30 dnech a formu užívání (graf č. 23) v následujících grafech.

Graf č. 22. Kouřil/a jste v průběhu posledních 12 měsíců cigarety, či jinak užíval/a tabák
(v %), (N = 257). Zdroj: vlastní.
Pro lepší orientaci byl přidán graf o rozložení respondentů na kuřáky (respondenti zvolili
odpověď ANO) a nekuřáky (respondenti zvolily odpověď NE).
Z grafu č. 22 je patrné, že 65 (25,3 %) respondentů jsou kuřáci a 192 (74,7 %) respondentů
nekouří. Nekuřáci touto otázkou v dotazníku skončili a pokračovali na poslední část
dotazníku, která se věnovala užíváním ostatních návykových látek.
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Graf č. 23. Jak často jste kouřil/a cigarety, či jinak užívala tabák v průběhu posledních
30 dní (v %), (N = 65). Zdroj: vlastní.
Otázka č. 21 v dotazníku zjišťovala, jak často respondenti kouřili v posledních 30 dnech. Více
než polovina (65%) všech respondentů kouří 5–7x týdně. Dále 29% respondentů kouří 3–4x
týdně a 1–2x týdně kouří 6% respondentů.
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Graf č. 24. V jaké formě užíváte nikotin nejčastěji (v %), (N = 65). Zdroj: vlastní.

Nejčastěji užívanou formou nikotinu jsou u respondentů běžné cigarety. Druhou nejčastější
formu představují e-cigarety, dále doutníky, kouření dýmky a kouření zahřívaného tabáku.
Užívání bezdýmného tabáku nikdo nezvolil.
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6.3.1 Vyhodnocení diagnostického nástroje FTND
Tato část se zaměřuje na vyhodnocení Fagerströmova testu nikotinové závislosti.

Graf č. 25. Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu (v %), (N = 65). Zdroj:
vlastní.
Otázka č. 23 v dotazníku zjišťuje, jak brzy po probuzení si respondenti zapálí svou první
cigaretu. Celkem 36 respondentů si zapaluje svou první cigaretu až po 1 hodině, dále 13
respondentů uvedlo rozmezí 31–60 minut. Do 30 minut si svou první cigaretu po ránu zapálí
11 respondentů. Do 5 minut po probuzení zapaluje svou ranní cigaretu 6 respondentů. Dle
Doc. Králíkové (2013) fyzickou závislost na nikotinu určuje právě tato otázka z
Fagerströmova testu závislosti, tedy za jak dlouho po probuzení si kuřák zapálí svou první
cigaretu. Ti kuřáci, kteří mají silnou fyzickou závislost na nikotinu, mají potřebu si zapálit po
probuzení co nejdříve. Tento fakt souvisí s biologickým poločasem nikotinu a s abstinenčními
příznaky.
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Graf č. 26. Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno (v %), (N = 65).
Zdroj: vlastní.
Otázka v dotazníku č. 24. tvrdí, že pro většinu dotázaných, tedy celkem pro 85%, není
těžké nekouřit tam, kde to není dovoleno, zatímco 15 % respondentům to dělá potíže.

Graf č. 27. Kterou cigaretu byste nerad/a postrádal/a (v %), (N = 65). Zdroj: vlastní.
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Otázka č. 25 v dotazníku mapovala, jaké cigarety by se respondent nejméně rád vzdal. Na
výběr bylo ze dvou možností odpovědi, přičemž nejvíce dotázaných (76 %) uvedlo, že je pro
ně důležitější kterákoliv jiná cigareta během dne. První ranní cigarety by se nerado vzdávalo
24 % respondentů.

Graf č. 28. Kolik cigaret denně průměrně kouříte (v %), (N = 65). Zdroj: vlastní.
Otázka č. 26 v dotazníku se ptala, kolik dotyčný denně vykouří cigaret. Nejvíce odpovědí
bylo, že vykouří 0–10 cigaret denně, což byla víc než polovina dotázaných (59 %). Druhou
nejvíce zaškrtávanou odpovědí představovala možnost 11–20 cigaret denně. Objevilo se zde
také, že 4,5 % respondentů vykouří denně 21–30 cigaret. Tři respondenti uvedli denní
množství cigaret větší než 31 cigaret denně.
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Graf č. 29. Kouříte častěji během dopoledne (v %), (N = 65). Zdroj: vlastní.

Otázka č. 27 v dotazníku zjišťovala, zda dotyčný kouří častěji během dopoledne. Více než
polovina dotázaných (70%) během dopoledne kouří méně často než po zbytek dne. 30 %
respondentů kouří během dopoledne častěji.

Graf č. 30. Kouříte, i když jste nemocen a upoután na lůžko (v %), (N = 65). Zdroj: vlastní.
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Otázka č. 28 v dotazníku mapovala, zda dotyčný kouří, když je nemocen. Více než dvě
třetiny dotázaných (77 %) vypovědělo, že když jsou nemocní a většinu dne stráví posteli, tak
nekouří. Jedna třetina dotázaných (23 %) uvedla, že kouří, i když jsou nemocní.

Graf č. 31. Vyhodnocení Fagerströmového testu nikotinové závislosti, (N = 65). Zdroj:
vlastní.

Graf č. 32. Vyhodnocení Fagerströmového testu nikotinové závislosti, (v %), (N = 65). Zdroj:
vlastní.
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Po sečtení všech bodů Fagerströmova testu nikotinové závislosti vyšlo následující
hodnocení znázorněné tabulkou č. 8. Obecně platí, že čím vyšší skóre v dotazníku vyjde, tím
vyšší je fyzická závislost na nikotinu. Pro přehlednost kategorizace výsledků je zde graf č. 31
a graf č. 32 (v %).
Více než polovina všech kuřáků, konkrétně 66 respondentů skórovalo v dotazníku od 1–2
bodů, což odpovídá velmi nízké nebo žádné závislosti. Abstinenční příznaky jsou
u respondentů velmi slabé a vyskytují se zřídka. Nízkou závislost vykazuje 19 respondentů,
kteří v dotazníku získali celkem 3–4 body. Tito respondenti již začínají čelit některým
abstinenčním příznakům. Tento stupeň závislosti je hraniční pro relativní snadnost odvykání.
Dva respondenti jsou dle výsledků dotazníku závislí na nikotinu, běžně se u nich vyskytují
abstinenční příznaky. Hrozí u nich riziko vzniku zdravotních problémů způsobených
kouřením. Čtyři respondenti jsou v riziku vysoké závislosti, kouření přestávají mít pod vlastní
kontrolou a hrozí jim vysoké riziko vzniku onemocnění souvisejících s kouřením. Velmi
vysokou závislostí jsou ohrožení čtyři respondenti, z toho jeden resp. dosáhnul bodovému
zisku 8 bodů a tři respondenti získali plný počet bodů (10 b). Tito respondenti čelí velmi
vysokému riziku onemocnění souvisejících s kouřením a pravděpodobnost odvykání je u nich
velmi nízká. Respondentům hrozí úzkosti, deprese a sklony k nadužívání alkoholu.
Korelace mezi velmi vysokou mírou závislosti na nikotinu a nadužíváním alkoholu se u těchto
čtyř respondentů neprokázala.
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6.4 Zkušenosti s nelegálními návykovými látkami
Poslední část dotazníku se zaměřila na zmapování zkušeností s ostatními návykovými
látkami u zaměstnanců Vězeňské služby ČR.

Graf č. 33.Užil/a jste v průběhu posledních 12 měsíců některou z uvedených návykových
látek či máte zkušenost s hraním hazardních her (N = 257). Zdroj: vlastní.
Z grafu č. 33 je patrné, že převážná část zaměstnanců 216 (83 %) respondentů jsou bez
zkušenosti s užitím nelegální návykové látky v posledním roce. Tito respondenti touto
otázkou v dotazníku skončili a pokračovali na konec dotazníku. Druhou nejvíce zastoupenou
položkou bylo v posledním roce hraní hazardních her, s kterým má zkušenost 7 %
respondentů. Hraní hazardních her zahrnovalo zkušenost s hraním výherních automatů,
loterie, kurzových sázek, technických her na PC, živé hry v kasinu a hraním HH online.
O něco málo početnější bylo užití léků (se sedativním a hypnotickým účinkem nebo léky
s obsahem opioidů užívaných proti bolesti). Marihuanu v posledním roce užilo 6 respondentů,
extázi dva a kokain jeden respondent. Respondenti měli možnost využít i odpověď jiné. Tuto
možnost využili 3 respondenti. Jejich odpovědi obsahovali kávu a čaj, hraní šachu
a konzumace jídla. Tyto tři odpovědi byli pro studii zajímavým obohacením, ale dále jsme již
s nimi nepracovali. Pro lepší orientaci v % zastoupení respondentů byl vytvořen graf č. 34.
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Graf č. 34.Užil/a jste v průběhu posledních 12 měsíců některou z uvedených návykových látek
či máte zkušenost s hraním hazardních her (v %), (N = 257). Zdroj: vlastní.

Graf č. 35.Užil/a jste v průběhu posledních 30 dní některou z uvedených návykových látek či
máte zkušenost s hraním hazardních her, (N = 42). Zdroj: vlastní.
Otázku v dotazníku č. 30 popisuje graf č. 35, který mapuje rozsah užívání návykových
látek u zaměstnanců VS ČR v posledních 30 dnech. Z grafu můžeme vyčíst, že 12
respondentů má zkušenost s hraním nějaké hazardní hry. Druhou nejpočetnější skupinou,
kterou respondenti užívali, jsou léky.
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Z výsledků vyplývá, že jeden respondent v posledních 30 dnech užil marihuanu a jeden
respondent přiznal užití kokainu. Jedná se o stejného respondenta, který kokain užil
i v posledním roce. Respondent může být pravidelným uživatelem kokainu. Pro lepší orientaci
v % zastoupení respondentů byl vytvořen graf č. 36.

Graf č. 36. Užil/a jste v průběhu posledních 30 dní některou z uvedených návykových látek či
máte zkušenost s hraním hazardních her (v %), (N = 42). Zdroj: vlastní.
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6.5 Vyhodnocení výzkumných otázek
VO1: Jaká je míra výskytu ukazatele syndromu závislosti na alkoholu u zaměstnanců
Vězeňské služby ČR?
Míra výskytu problémů působených alkoholem byla již znázorněna tabulkou č. 7 či grafem
č. 19. Problematika alkoholu není v našem výzkumném souboru příliš obsáhlá, spíše naopak.
Závislost na alkoholu je zde indikována pouze u 0,8 % respondentů, a to pouze u dvou mužů.
Vysoká úroveň problémů s alkoholem byla prokázána u jedné ženy. Střední úroveň problémů
s alkoholem byla vyhodnocena u 22 respondentů, což představuje 10 %. Jednotlivé položky
dotazníku, jak je vidět na grafu č. 17, byly bodovány ve velké míře hodnotou méně než 8
bodů, která není indikátorem škodlivého pití. Tohoto výsledku dosáhlo 206 respondentů, tedy
89 %. Z celkového počtu 257 respondentů se 26 respondentů považuje za abstinenty.
VO2: Jaká je korelace mezi mírou konzumace alkoholu a délkou praxe v letech
u zaměstnanců VS ČR?
Nejvíce zastoupená byla ve studii střední úroveň problémů s alkoholem. V 11 případech je
typickým konzumentem alkoholu ve střední úrovni problémů muž, speciální pedagog
s magisterským titulem, ve věku nad 56 let, který u VS pracuje již přes 20 let. V kategorii
vysoké úrovně problémů s alkoholem byla žena, sociální pracovnice s magisterským titulem,
ve věku 51–55 let s 20letou praxí u Vězeňské služby ČR. Tyto výsledky nám potvrzují, že
zaměstnanec s délkou praxe nad 20 let u VS ČR spadá do rizika vzniku závislosti na alkoholu.
Závislost na alkoholu byla indikována u dvou mužů, profesí vychovatel. Zde můžeme
hovořit o tom, že délka praxe u VS korelovala se závislostí na alkoholu pouze u jednoho
respondenta. Jeho délka praxe u VS byla 11–15 let. Druhým respondentem, který dosáhl
alarmujícího počtu bodů v dotazníku AUDIT (celkem 33b.), byl muž ve věku od 26–30 let
s praxí u VS do 1 roku.
VO3: Jaká je míra výskytu ukazatele syndromu závislosti na nikotinu u zaměstnanců
Vězeňské služby ČR?
Míra výskytu problémů působených nikotinem byla znázorněna grafy č. 31 a 32. Výsledky
studie zaměřené na míru výskytu ukazatele syndromu závislosti na nikotinu ukázaly, že více
než polovina všech kuřáků, konkrétně 66 respondentů, skórovalo v dotazníku od 1–2 bodů,
což odpovídá velmi nízké nebo žádné závislosti.
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Abstinenční příznaky jsou u respondentů velmi slabé a vyskytují se zřídka. Nízkou
závislost vykazuje 19 respondentů, kteří v dotazníku získali celkem 3–4 body. Tito
respondenti již začínají čelit některým abstinenčním příznakům. Tento stupeň závislosti je
hraniční pro relativní snadnost odvykání.
Dva respondenti jsou dle výsledků dotazníku závislí na nikotinu, běžně se u nich vyskytují
abstinenční příznaky. Hrozí u nich riziko vzniku zdravotních problémů způsobených
kouřením. Čtyři respondenti se nachází v riziku vysoké závislosti, kouření přestávají mít pod
vlastní kontrolou a hrozí jim vysoké riziko vzniku onemocnění souvisejících s kouřením.
Velmi vysokou závislostí jsou ohrožení čtyři respondenti, z toho jeden resp. dosáhnul
bodovému zisku 8 bodů a tři respondenti získali plný počet bodů (10 b). Tito respondenti čelí
velmi vysokému riziku onemocnění souvisejících s kouřením a pravděpodobnost odvykání je
u nich velmi nízká. Respondentům hrozí sklony k nadužívání alkoholu. Vzhledem k tomuto
diagnostickému závěru z dotazníku FTND, jsem si u 4 respondentů s výsledkem velmi vysoké
závislosti na nikotinu informaci zmapovala. Korelace mezi velmi vysokou mírou závislosti na
nikotinu a nadužíváním alkoholu se u těchto čtyř respondentů v naší studii neprokázala.

VO4: Jaké jsou zkušenosti s užíváním nelegálních návykových látek u zaměstnanců
Vězeňské služby ČR?
Z grafu č. 33 je patrné, že převážná část zaměstnanců konkrétně 216 (83 %) nemají
zkušenosti s užitím nelegální návykové látky v posledním roce. Nejvíce zastoupenou
položkou bylo v posledním roce u respondentů hraní hazardních her, s kterým má zkušenost
7 %. Hraní hazardních her zahrnovalo zkušenost s hraním výherních automatů, loterie,
kurzových sázek, technických her na PC, živé hry v kasinu a hraní HH online. O něco málo
početnější bylo užití léků (se sedativním a hypnotickým účinkem nebo léky s obsahem
opioidů užívaných proti bolesti). Marihuanu v posledním roce užilo 6 respondentů, extázi dva
a kokain jeden respondent. Respondenti měli možnost využít i odpověď jiné. Tuto možnost
využili 3 respondenti. Jejich odpovědi obsahovali kávu a čaj, hraní šach a konzumace jídla.
Tyto tři odpovědi byly pro studii zajímavým obohacením, ale dále jsme již s nimi nepracovali.
Pro lepší orientaci v % zastoupení respondentů byl vytvořen graf č. 34.
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Graf č. 35 nám mapuje rozsah užívání návykových látek u zaměstnanců VS ČR
v posledních 30 dnech. Z grafu můžeme vyčíst, že 12 respondentů v posledních 30 dnech má
zkušenost s hraním nějaké hazardní hry. Druhou nejpočetnější skupinou jsou léky. Z výsledků
vyplývá, že jeden respondent v posledních 30 dnech užil marihuanu a jeden respondent
přiznal užití kokainu. Jedná se o stejného respondenta, který kokain užil i v posledním roce.
Respondent může být pravidelným uživatelem kokainu.
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7. Diskuze
Diplomová práce se zabývala užíváním návykových látek u zaměstnanců Vězeňské služby
České republiky. Cílem bylo zjistit míru závislosti na alkoholu a nikotinu, dílčím cílem bylo
stanovit souvislost mezi mírou závislosti na alkoholu a délkou praxe, dále zmapovat
zkušenosti s užíváním ostatních návykových látek. Do výzkumu bylo zařazeno 257 kompletně
a správně vyplněných dotazníků splňující kritéria výzkumu. U respondentů převažovala
skupina žen (136 žen – 53 %) oproti mužům (121 mužů – 47 %). Avšak výsledky tohoto
výzkumu nejsou příliš reprezentativní, neboť se dotazníkového šetření zúčastnila jen čtvrtina
(27 %) všech odborných zaměstnanců VS ČR. Výsledky však i přesto přinesly zajímavá
zjištění k dané problematice. Ve výzkumné části práce jsme provedli rozbor jednotlivých
výzkumných metod a interpretovali zjištěné výsledky. Hlavním cílem práce bylo zjistit míru
závislosti na alkoholu a nikotinu u odborných zaměstnanců VS ČR. Naším prvním cílem bylo
stanovit míru závislosti na alkoholu u odborných zaměstnanců, která byla měřena dotazníkem
AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test). Problematika závislosti na alkoholu
je v České republice signifikantní. Česká republika patří k zemím s nejvyšší spotřebou
alkoholu na jednoho obyvatele.
Výskyt denní konzumace alkoholu u dospělé populace je dlouhodobě stabilní, odhadem
690 tis. osob v ČR konzumuje alkohol denně nebo téměř denně (Chomynová a Mravčík,
2018). Podle Výzkumu občanů 2018, do kterého SZÚ zařazuje otázky týkající se alkoholu,
pilo alkohol denně nebo téměř denně celkem 7,8 % populace (11,3 % mužů a 4,4 % žen). Na
základě informací o frekvenci pití a obvykle zkonzumovaného objemu alkoholu podle druhu
nápoje (pivo, víno, destiláty) byla odhadnuta celková roční spotřeba alkoholu na 7,4 litrů na
osobu (6,8 l v r. 2016), průměrná denní spotřeba alkoholu pak odpovídala 17,1 gramům
alkoholu (24,4 g u mužů a 10,3 g u žen). Nejvyšší průměrnou denní spotřebu alkoholu
vykazovali respondenti ve věkové skupině 45–64 let (Csémy a kol., 2019).
Výsledky dotazníku AUDIT poukazují pouze na 0,8 % respondentů, kteří vykazují
problémové pití z celkového počtu 231 respondentů. U těchto 0,8 % je velmi pravděpodobná
závislost na alkoholu a je žádoucí vyšetření u lékaře adiktologicky zaměřeného nebo
psychiatra. Pouze jeden respondent (0,2 %) vykazoval hodnoty s vysokým rizikem škodlivého
pití. V tomto pásmu je vysoké riziko rozvoje zdravotních komplikací, jako důsledků
škodlivého užívání alkoholu.
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Doporučená je krátká intervence se sledováním, opakovaný motivační rozhovor a
poskytnutí svépomocné brožury. Střední úroveň problémů s alkoholem provází 10%
respondentů, kde se také mnohdy jedná o rizikové pití, které může zasahovat do různých
oblastí života. Pro tyto konzumenty je vhodná krátká rada s odkazem na svépomocné
materiály. V pásmu hodnot, kdy pití nebylo indikátorem škodlivého pití alkoholu, se
pohybovalo 89 % respondentů.
Naším druhým cílem bylo stanovit míru závislosti na nikotinu u odborných zaměstnanců,
která byla měřena pomocí Fagerströmova testu nikotinové závislosti. Podle studie GATS
bylo v r. 2018 v ČR celkem 28,5 % současných kuřáků (tj. osob, které kouřily v posledních 30
dnech) ve věku 15 a více let (34,7 % mužů a 22,7 % žen), z čehož 21,1 % kouří denně
(24,5 % mužů a 17,9 % žen) a 7,4 % kouří příležitostně (10,3 % mužů a 4,8 % žen). Celkem
54,0 % populace tvoří celoživotní nekuřáci a 17,4 % nekuřáci, kteří v minulosti kouřili
(Mravčík, 2019). Současní kuřáci (denní a příležitostní) vykouřili průměrně 12 cigaret denně,
a to jak komerčně vyráběných, tak ručně balených. Elektronické cigarety užívalo denně nebo
příležitostně celkem 4,6 % dotázaných (5,9 % mužů a 3,3 % žen), nejvíce ve věkové skupině
15–24 let (7,5 %). Mezi současnými uživateli elektronických cigaret bylo 58,8 % osob, které
současně kouřili klasické cigarety, 24,5 % bývalých kuřáků a 16,7 % uživatelů elektronických
cigaret uvedlo, že dříve vůbec nekouřilo. Celkem 2,4 % respondentů (3,4 % mužů a 1,5 %
žen) v současnosti užívají bezdýmné tabákové výrobky (určené ke šňupání, sání či žvýkání).
(Csémy a kol., 2019)
První otázka tohoto testu se zaměřuje na to, jak brzy po probuzení si zapálí svou první
ranní cigaretu. Celkem 54 % si zapálí svou první cigaretu po 60 minutách, 20 % respondentů
uvedlo rozmezí 31–60 minut. Dále 17 % uvedlo do 30 minut a do 5 minut po probuzení si
musí zapálit cigaretu 9 % respondentů. Zajímavé je, že 76 % respondentů kouří více po
zbytek dne, přitom téměř polovina účastníků výzkumu si svou první cigaretu zapálí již do 60
minut po probuzení, na což se zaměřovala třetí otázka v dotazníku. Dle docentky Králíkové
(2013) právě tato otázka, za jak dlouho po probuzení si dotyčný zapálí svou první cigaretu,
nejvíce určuje stupeň fyzické závislosti, neboť ti kuřáci, kteří mají silnou fyzickou závislost
na nikotinu, mají potřebu si zapálit po probuzení co nejdříve. Tento fakt souvisí
s biologickým poločasem nikotinu a s abstinenčními příznaky.
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Nejvíce respondentů (59 %) odpovědělo, že denně vykouří do deseti cigaret, další početná
skupina respondentů (32 %) vykouří denně 11–20 cigaret a (9 %) respondentů vykouří denně
víc než 21 cigaret.
Rose a kolektiv (2012) upozorňují na to, že příznaky nikotinové závislosti jako jsou obtíže
nekouřit, tam kde to nejde a kouření v nemoci mohou pomoci identifikovat kuřáky s větší
závislostí na nikotinu a vyskytuje se u nich větší riziko denního kouření. Z výsledků našeho
výzkumu vyplynulo, že 85 % dotázaných respondentů nemá problém nekouřit, tam kde je to
zakázáno či tam kouřit nemohou. Většina respondentů (77 %) nekouří, když jsou nemocní
a většinu dne tráví v posteli.
Po vyhodnocení Fagerströmova testu nikotinové závislosti se ukázalo, že pouze 6 %
z celkového počtu 65 kuřáků získalo v testu 8–10 bodů a vykazuje tak velmi vysokou
závislost na nikotinu. Tito respondenti čelí velmi vysokému riziku vzniku onemocnění
souvisejících s kouřením. Při rozhodnutí zanechat kouření se doporučuje spojit silnou
náhradní nikotinovou léčbu s odbornou pomocí lékaře nebo adiktologa. Dva respondenti
(6 %) získali 6–7 bodů a vykazovali hodnoty s vysokou závislostí na nikotinu. Tito
respondenti přestávají mít kouření pod kontrolou, trpí častými abstinenčními příznaky a čelí
vysokému riziku vzniku onemocnění souvisejících s kouřením. V případě odvykání budou
respondenti potřebovat silnou náhradní nikotinovou léčbu.
Střední závislost na nikotinu provází 3 % respondentů, kteří získali celkem 5 bodů
a u kterých se objevují abstinenční příznaky. V případě odvykání těmto respondentům bude
stačit náhradní nikotinová léčba. Nízká závislost na nikotinu provází 19 % respondentů, kteří
získali celkem 3–4 body a začínají čelit některým abstinenčním příznakům. Tento stupeň
závislosti je hraniční pro relativní snadnost odvykání a stačí tak využít slabé náhradní
nikotinové léčby. V pásmu hodnot, kdy respondenti vykazují velmi nízkou nebo žádnou
závislost, se pohybuje 66 %, ti získali v dotazníku celkem 1–2 body.
V této práci jsme se také zabývali otázkou, zda existuje vztah mezi závislostí na alkoholu
a délkou praxe u VS u odborných zaměstnanců. Délku praxe v letech u VS ČR jsem
v dotazníku kategorizovala do 6 úrovní. Nejvíce respondentů uvedlo, že pracuje u VS 20 let
a více (28,4 %). Další nejvíce zastoupenou položkou byla praxe od 1 do 5 let (26,5 %). Od 11
do 15 let pracuje u VS 16% respondentů, další zastoupenou položkou byla praxe od 6 do 10
let (12,5 %), poté praxe od 16 do 20 let (9,7 %) a nejméně zastoupenou položkou byla praxe
do 1 roku (7 %). Z výsledků dotazníku je zřejmé, že zaměstnanci s délkou praxe nad 20 let
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nejčastěji spadají do rizika vzniku závislosti na alkoholu. Těchto hodnot mohlo být dosaženo
tím, že dotazník vyplnilo nejvíc respondentů právě z této věkové kategorie. Autorka přiznává,
že tato věková kategorie je ve věznicích hojně zastoupena.
Poslední část dotazníku se zaměřila na zmapování zkušenosti s užitím nelegálních
návykových látek (látkové i nelátkové). Podle Výzkumu občanů 2018 užilo některou
nelegální drogu v životě celkem 39,4 % dotázaných ve věkové kategorii 15–64 let (45,6 %
mužů a 33,0 % žen). Nejrozšířenější nelegální drogou byly konopné látky (užilo ji 37,8 %
dospělých osob), následované extází (6,3 %), halucinogenními houbami (4,7 %), LSD (2,9 %)
a kokainem (2,9 %). Zkušenosti s ostatními nelegálními drogami jsou v obecné populaci méně
časté, nové psychoaktivní látky (syntetické nebo rostlinné) užilo celkem 0,7 %. Sedativa
a/nebo opioidní analgetika získaná bez lékařského předpisu užilo 19,5 % respondentů
a anabolické steroidy užilo celkem 3,1 % respondentů (4,9 % mužů a 1,2 % žen). (Mravčík,
2019)
V posledních 12 měsících z celkového počtu 257 respondentů je převážná část
zaměstnanců, konkrétně 216 (83 %), bez zkušenosti s užitím jakékoliv nelegální návykové
látky. Nejvíce zastoupenou položkou bylo v posledním roce u respondentů hraní hazardních
her, s kterým má zkušenost 7 %. Hraní hazardních her zahrnovalo v dotazníku zkušenost
s hraním výherních automatů, loterii, kurzové sázky, technické hry na PC, živé hry v kasinu
a hraní HH online. O něco málo početnější, konkrétně 5 %, respondentů užilo v posledním
roce léky se sedativním a hypnotickým účinkem nebo léky s obsahem opioidů proti bolesti.
Marihuanu v posledním roce užilo 6 respondentů (2 %), extázi dva (1 %) a kokain jeden
(1 %) respondent. Rozsah užívání návykových látek u zaměstnanců VS ČR z celkového počtu
42 respondentů za posledních 30 dní značí, že 12 (57 %) respondentů v posledních 30 dnech
má zkušenost s hraním nějaké hazardní hry. Druhou nejpočetnější skupinou je užívání léků
(33%). Z výsledků vyplývá, že jeden respondent v posledních 30 dnech užil marihuanu (5 %)
a jeden respondent (5 %) přiznal užití kokainu. Jedná se o stejného respondenta, který kokain
užil i v posledním roce. Může se jednat o pravidelného uživatele kokainu.
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7.1 Limity výzkumu
Nezajištění reprezentativního vzorku vrácených dotazníků vůči struktuře základního
souboru mohla zapříčinit časová náročnost dotazníku vzhledem k vykonávané profesi
a distribuci online dotazníku mezi zaměstnanci VS v pracovní době. S tímto faktorem může
souviset i jistý nezájem z důvodu pracovní vytíženosti, což mohlo způsobit sníženou
návratnost dotazníků. Míru rizika představuje i pochybnost účastníků výzkumu o zachování
anonymity. To mohlo vést k tomu, že respondenti nemuseli na všechny otázky odpovídat
podle pravdy a sdělit tak potřebné informace pro účel diplomové práce.
Autorka bere ohled na to, že užívání návykových látek v prostředí vězení ze strany
zaměstnanců je velmi citlivé téma. Pracovníci mohou mít obavu ze svých odpovědí před
svými vedoucími pracovníky. Je důležité upozornit, že této možnosti bylo a bude zamezeno.
Sběr dat pomocí online dotazníku nám nezajišťuje kontrolu podmínek testové situace, tudíž za
jakých podmínek a okolností a s jakou pravdivostí byly položky vyplňovány, se nedozvíme.
Pomocí online dotazníku bylo ale zajištěno jeho kompletní vyplnění. Podmínkou pro odeslání
bylo vyplnění všech položek. Dalším úskalím je pak zkreslení dat výzkumníkem, a to jak při
přípravě výzkumu, tak při jeho realizaci i vyhodnocování výsledků.

7.2 Implikace pro další výzkum
Výzkum provedeného rámce poskytl základní vhled a informace o užívání návykových
látek mezi odbornými zaměstnanci VS ČR. Je možné na něj navázat a prozkoumat tuto
problematiku hlouběji. Téma zaměstnanců Vězeňské služby má dle autorky velký potenciál
pro další výzkumy. Bohužel se ale jedná o těžce přístupné prostředí.
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IV. Závěr
Tato diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části
je nastíněn náhled na danou problematiku. Jsou popsány základní informace o Vězeňské
službě ČR, jednotlivých profesích, alkoholu, tabáku, realizovaných výzkumech na toto téma
a užívání návykových látek v obecné populaci. V praktické části jsou popsány cíle výzkumu,
sběr a analýza dat, výzkumný vzorek, etika a výsledky výzkumu, které byly nadále
diskutovány.
Domnívám se, že cíl práce byl splněn a byly zodpovězeny všechny výzkumné otázky.
Hlavním cílem práce bylo zjistit míru závislosti na alkoholu a nikotinu mezi odbornými
zaměstnanci Vězeňské služby České republiky. Dílčím cílem bylo zjistit korelaci mezi mírou
konzumace alkoholu a délkou praxe v letech a dále zmapovat jejich zkušenosti s užíváním
ostatních návykových látek. K tomuto účelu byla využita forma dotazníkového šetření.
O spolupráci na výzkumu bylo požádáno všech 35 věznic, které jsou v České republice.
Z oslovených 964 zaměstnanců na pozicích psychologa, speciálního pedagoga, sociálního
pracovníka, pedagoga volného času, vychovatele, vychovatele – terapeuta a adiktologa se
výzkumu zúčastnilo 257 respondentů, míra respondence představovala 27 %. Nejpočetněji
zastoupeným oborem byla profese vychovatele (63 %). Nejvíce dotazovaných dosahovalo
vysokoškolského vzdělání II. stupně.
Jedna z výzkumných otázek se zaměřovala na výskyt syndromu závislosti na alkoholu
u zkoumaného souboru. Výsledky AUDIT testu se pohybovaly převážně v rozmezích, které
neindikují problémy s alkoholem. Objevily se zde v menšině skóry se střední či vysokou
úrovní problémů působených alkoholem, ale pouze u 0,8 % byl skór indikátorem závislosti na
alkoholu.
Druhou výzkumnou otázkou bylo zjištění vzájemného vztahu mezi mírou závislosti na
alkoholu a délkou praxe. Výsledky u zkoumané populace vypovídají o výrazných problémech
v kontextu s užíváním alkoholu u zaměstnanců, kteří u VS ČR pracují déle než 20 let.
Další výzkumnou otázkou bylo zhodnocení míry závislosti na nikotinu. Výsledky
Fagerströmova testu nikotinové závislosti ukázaly, že pouze 6 % z celkového počtu 65 kuřáků
získalo v testu 8–10 bodů a vykazuje tak velmi vysokou závislost na nikotinu. Tito
respondenti čelí velmi vysokému riziku vzniku onemocnění souvisejících s kouřením.
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Ostatní výsledky se pohybovaly převážně v rozmezích, které neindikují problémy s užíváním
nikotinu.
Poslední otázka mapovala zkušenosti zaměstnanců s užitím látkových a nelátkových
návykových látek v posledních 12 měsících a posledních 30 dnech. V obou kategoriích
převládala zkušenost s hraním hazardních her, dále s užíváním léků, marihuany, extáze
a v jednom případě s užíváním kokainu.
Jelikož se výzkumu zúčastnila čtvrtina zaměstnanců zmiňované instituce, tak by bylo
vhodné provést ještě jeden výzkum týkající se dané problematiky, ale s větším výzkumným
vzorkem. Výsledky výzkumu by mohly pomoci prokázat platnost výsledků naší studie.
Je adekvátní brát tuto studii spíše jako předvýzkum a samotný výzkum aplikovat na
reprezentativnějším souboru. Prevence vzniku závislosti na návykových látkách spočívá také
ve změně nastavení vězeňství. Bylo by dobré navýšit řady odborného personálu na směnu,
a tím rozložit povinnosti na více lidí. Dále také motivovat zaměstnance vyšším finančním
ohodnocením, které nyní nekoresponduje se zodpovědností profese. Zaměstnanci by měli
dostávat informace, že v případě potřeby mohou využít v práci konzultace s psychologem či
adiktologem.
Výsledky studie mohou být užitečné Vězeňské službě ČR, protože přinášejí vhled do této
problematiky. Dále mohou být výsledky této studie nápomocné při tvorbě dalších výzkumů
týkajících se například míry stresu či korelace syndromu vyhoření s užíváním návykových
látek u této cílové skupiny.
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Příloha č. 1:
E – mail pro odborné zaměstnance věznic

Vážení kolegové,
jmenuji se Kateřina Dvorská a studuji navazující magisterské studium adiktologie na
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V rámci diplomové práce provádím výzkum mezi
odbornými zaměstnanci pracující ve Vězeňské službě.
Některá povolání jsou posláním a patří mezi ně i práce pomáhajících profesí vyžadující
práci s lidmi, která je velmi náročná a riziková. Odborní zaměstnanci, ať už se jedná
o psychology, speciální pedagogy, sociální pracovníky, pedagogy volného času, vychovatele,
terapeuty a adiktology, jsou ve vězeňském prostředí podrobeni zátěži různého charakteru.
Neustálá pozornost kamerového systému, nutnost samostatného rozhodování při respektování
daných pravidel, komunikace s vězni a schopnost pohotového jednání, to je jen
malý výčet toho, s čím se setkáváme.
Dokážu si představit, jak stresující a náročná je práce s lidmi ve vězení, sama pracuji ve
Vazební věznici v ………. Jednou z možných strategií jak ji zvládat, může být únik
k pití alkoholu. Je tomu skutečně tak? Vyplněním dotazníku můžete pomoci zmapovat užívání
alkoholu, tabáku a ostatních návykových látek mezi zaměstnanci Vězeňské služby České
republiky.
Dotazník je naprosto anonymní a jeho vyplnění Vám zabere přibližně 5–10 minut.
Vyplněním dotazníku dáváte svůj souhlas s účastí ve výzkumu. Výsledky budou sloužit
pouze pro účel sepsání diplomové práce.
Odkaz na dotazník přikládám zde: …………………………………………………
V příloze pak přikládám dotazník v offline verzi k nahlédnutí.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím na e-mailu: KDvorska@........
Děkuji za spoluúčast na výzkumu.
Dvorská Kateřina
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Příloha č. 2:
Dotazník pro zaměstnance VS ČR

Užívání návykových látek u zaměstnanců Vězeňské služby České republiky
Bc. Kateřina Dvorská

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce v rámci
studia oboru Adiktologie, na 1. LF UK. Hodící se možnosti zaškrtněte, popřípadě zvolením
kolonky jiné doplňte svoji odpověď. Výzkum je anonymní a dobrovolný.
Jako souhlas s účastí ve výzkumu je bráno vyplnění dotazníku.
Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku.

Následující otázky se týkají údajů o Vás.
A. Demografické údaje
1. Vaše pohlaví
a) muž
b) žena
2. Váš věk
a) do 25 let
b) 26–30 let
c) 31–35 let
d) 36–40 let
e) 41–45 let
f) 46–50 let
g) 51–55 let
h) 56 let a více
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3. Nejvyšší dosažené vzdělání
a) středoškolské vzdělání
b) vysokoškolské vzdělání I. stupně (Bc.)
c) vysokoškolské vzdělání II. stupně (Ing., Mgr., aj.)
d) jiné (doplňte):…………….
4. Obor Vašeho zaměření
a) psycholog
b) speciální pedagog
c) sociální pracovník
d) pedagog volného času
e) vychovatel
f) vychovatel – terapeut
g) adiktolog
5. Délka Vaší praxe u Vězeňské služby
a) do 1 roku
b) od 1 do 5 let
c) od 6 do 10 let
d) od 11 do 15 let
e) od 16 do 20 let
f) 20 let a více
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Následující otázky se týkají Vaší zkušenosti s alkoholem.
B. Alkohol
6. Jak často jste v průběhu posledních 12 měsíců pil/a alkohol?
(Alkoholickým nápojem se rozumí půl litru 12° piva, 2dcl vína nebo 0,05l
destilátu).
a) každý týden nebo téměř každý den (5–7x týdně)
b) několikrát týdně (3–4x týdně)
c) 1 nebo 2x týdně
d) několikrát za měsíc (2–3x měsíčně)
e) 1x měsíčně
f) méně často než 1x měsíčně
g) alkohol nepiji (Pokračujte na otázku č. 20.)

7.

Jak často jste v průběhu posledních 30 dní pil/a alkohol?
a) každý den nebo téměř každý den (5–7x týdně)
b) několikrát týdně (3–4x týdně)
c) 1 nebo 2x týdně
d) méně často než 1 týdně

8. Jak často se napijete nějakého alkoholického nápoje?
a) jednou měsíčně nebo méně často
b) 2–4 krát za měsíc
c) 2–3 za týden
d) víckrát než 4x za týden
9. Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy pijete?
a) 1 nebo 2
b) 3–4
c) 5–6
d) 7–8
e) 10 a více
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10.

Jak často vypijete 6 nebo více sklenic alkoholického nápoje při jedné
příležitosti?
a) nikdy
b) méně než jednou za měsíc
c) každý měsíc
d) každý týden
e) denně nebo téměř denně

11. Jak často jste v posledním roce zjistil/a, že nemůžete přestat pít, když jednou
začnete?
a) nikdy
b) méně než jednou za měsíc
c) každý měsíc
d) každý týden
e) denně nebo téměř denně
12. Jak často v posledním roce jste kvůli pití nezvládl/a udělat něco, co se od Vás
očekávalo?
a) nikdy
b) méně než jednou za měsíc
c) každý měsíc
d) každý týden
e) denně nebo téměř denně
13. Jak často v posledním roce jste se potřeboval/a napít alkoholu (vč. piva) po
ránu, abyste se dal/a do pořádku po předchozím pití?
a) nikdy
b) méně než jednou za měsíc
c) každý měsíc
d) každý týden
e) denně nebo téměř denně
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14. Jak často v posledním roce jste měl/a po předchozím pití výčitky svědomí nebo
cítil/a lítost?
a) nikdy
b) méně než jednou za měsíc
c) každý měsíc
d) každý týden
e) denně nebo téměř denně
15. Jak často v posledním roce jste si kvůli pití nemohl/a vzpomenout na to, co se
stalo předchozí večer nebo noc?
a) nikdy
b) méně než jednou za měsíc
c) každý měsíc
d) každý týden
e) denně nebo téměř denně
16. Utrpěl/a jste Vy nebo někdo jiný zranění jako výsledek Vašeho pití?
a) ne
b) ano, ale ne v posledním roce
c) ano, během posledního roku
17. Byl člen vaší rodiny, partner, kamarád, lékař apod. znepokojený vaším pitím
nebo vám doporučoval, abyste přestal/a?
a) ne
b) ano, ale ne v posledním roce
c) ano, během posledního roku
18. Stává se vám, že je vaše zaměstnání občas příčinou toho, proč sáhnete po
sklence alkoholického nápoje?
a) ano
b) ne
19. Pijete někdy o samotě?
a) ano
b) ne
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Následující otázky se týkají Vaší zkušenosti s tabákem.
C. Tabák
20. Kouřil/a jste v průběhu posledních 12 měsíců cigarety, či jinak užíval/a tabák?
a) ano
b) ne (Pokračujte na otázku č. 29.)
21. Jak často jste kouřil/a cigarety, či jinak užíval/a tabák v průběhu posledních
30 dní?
a) každý týden nebo téměř každý den (5–7x týdně)
b) několikrát týdně (3–4x týdně)
c) 1 nebo 2x týdně
d) několikrát za měsíc (2–3x měsíčně)
e) 1x měsíčně
f) méně často než 1 měsíčně
22. V jaké formě užíváte nikotin nejčastěji?
a) běžné cigarety
b) elektronické cigarety
c) dýmky (i vodní dýmky)
d) doutníky
e) bezdýmný tabák (šňupací a žvýkací tabák)
f) zahřívaný tabák (např. IQOS)
23. Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu?
a) do 5 minut
b) za 6–30 minut
c) za 31–60 minut
d) po 60 minutách nebo později
24. Je pro Vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?
a) ano
b) ne
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25. Kterou cigaretu byste nerad/a postrádal/a?
a) první ráno
b) některou jinou
26. Kolik cigaret denně průměrně kouříte?
a) 0–10
b) 11–20
c) 21–30
d) 31 a více
27. Kouříte častěji během dopoledne?
a) ano
b) ne
28. Kouříte, i když jste nemocen a upoután na lůžko?
a) ano
b) ne

Následující otázky se týkají Vaší zkušenosti s nelegálními návykovými látkami.
D. Ostatní vybrané návykové látky
29. Užil/a jste v průběhu posledních 12 měsíců některou z uvedených návykových
látek či máte zkušenost s hraním hazardních her? (Výběr více možností).
a) ne (Pokračujte na otázku č. 30.)
b) léky (se sedativním a hypnotickým účinkem nebo léky s obsahem
opioidů užívaných proti bolesti)
c) marihuana
d) pervitin
e) extáze
f) kokain
g) hraní hazardních her (výherní automaty, loterie, kurzové sázky,
technické hry na PC, živá hra v kasinu, hraní HH online)
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h) jiné (doplňte):………
30. Užil/a jste během posledních 30 dní některou z uvedených látek či máte
zkušenost s hraním hazardních her? (Výběr více možností).
a) ne (Konec dotazníku.)
b) léky (se sedativním a hypnotickým účinkem nebo léky s obsahem
opioidů užívaných proti bolesti)
c) marihuana
d) pervitin
e) extáze
f) kokain
g) hraní hazardních her (výherní automaty, loterie, kurzové sázky,
technické hry na PC, živá hra v kasinu, hraní HH online)
h) jiné (doplňte):……

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. Velmi si vážím Vaší
otevřenosti a upřímnosti, s kterou jste na otázky odpovídali.
Vaše odpovědi prosím potvrďte tlačítkem "Odeslat".
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