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Příloha č.1 

Informovaný souhlas s účastí ve studii 

Vážená paní, Vážený pane. 

Oslovuji Vás s žádostí o účast ve studii k mé diplomové práci na téma Účinné 

faktory zvyšování kvality života u klientů v substituční léčbě, kterou realizuji 

v rámci studia Adiktologie na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Cílem práce je identifikace faktorů posilujících spolupráci s klientem 

v substituční léčbě a vedoucích ke zvýšení kvality života. Předmětem výzkumu 

je získání zpětné vazby od klientů programu CADAS SANANIM z.ú. a 

možnost zhodnotit efektivnost spolupráce.  Poznatky z této studie budou dále 

využity pro běžnou léčebnou praxi v naší ambulanci a vytváření rámce 

účinných intervencí. 

Kritéria pro zařazení do výzkumu jsou: účast v substitučním programu 

minimálně 5 let, stabilizace v kategorii 3 (kl. sociálně plně integrovaní), dle 

zařazení našeho programu. 

Studie se skládá z: 

1. Sběr dat z dotazníku WHOQOL-BREF 

2. Sběr dat formou rozhovoru 

3. Sběr dat z Vaší dokumentace 

 

Účast na sběru dat je dobrovolná a u poskytnutých údajů bude zachována 

anonymita dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  Vaše 

identifikační údaje nebudou uvedeny v žádném výstupu výzkumu, ale budou 

vedeny pod kódem.  Rozhovor bude zaznamenán na diktafon. Data 

z audiozáznamu rozhovoru budou přepsána tak, aby nebyla možná Vaše 

identifikace a po přepsání bude audiozáznam znehodnocen.  

 

Z Vaší zdravotnické dokumentace využiji potřebná data dokreslující výzkumné 

otázky (týká se osobních plánů), nebude se týkat konkrétních údajů, které by 

mohli vést k Vaší identifikaci.  



 

 
 

Účast na výzkumu můžete kdykoliv přerušit či odmítnout, ukončení nemá vliv 

na poskytování léčebných intervencí. 

S účastí na výzkumu není spojena žádná finanční ani jiná forma odměny, účast 

na studii nijak neovlivní poskytování péče v substitučním programu. 

Veškeré poskytnuté informace budou využity výhradně ke zpracování mé 

diplomové práce. Děkuji za Vaši účast na výzkumu a zavazuji se dodržet výše 

uvedené. 

Bc. Hana Skořepová 

 

 

Souhlasím s realizací dotazníku a poskytnutím rozhovoru. 

 

 

V Praze dne …………………………..                 Podpis: 



 

 
 

Příloha č.2 

Struktura otázek pro polostrukturovaný rozhovor  

Uvedené otázky byly podkladem pro polostrukturovaný rozhovor.  

 

1. Jaká byla vaše očekávání od léčby v době vstupu do substituce? 

2. Splnila se tato očekávání?  

3. V čem konkrétně a jak Vám substituce pomohla? Co se změnilo v sociální, 

finanční, rodinné a zdravotní oblasti?  

4. Co dalšího se ve Vašem životě změnilo po dobu, kdy jste v substituci, ale 

podle Vás to se substitucí nesouvisí? 

5. Jak jste spokojen/a se změnou Vašeho stavu? 

6. V čem naopak Vás substituce limitovala/ limituje? 

7. Kdo z Vašeho okolí o substituci ví? Jak na to pohlíží, přistupuje?  

8. Pokud neví, proč neví? Kdo neví?  

9. Jaká očekávání v substituční léčbě jsou aktuálně? 

10. Jak důležitá je substituce pro Váš život? Umíte si představit vysazení 

substituční látky a zahájení plné abstinence? (Za jakých okolností ano? 

Kdy ne a proč?) 

11. Jak byste hodnotili spolupráci se zařízením – přístup pracovníků, 

docházení atd.? V čem mi spolupráce pomáhá a co bych naopak 

potřeboval/a jinak? 

12. Máte možnost vlastního rozhodování ohledně své substituční léčby a do 

jaké míry?  

13. Je podle Vás substituční léčba účinná? 



 

 
 

Příloha č.3 

Stanovisko Etické komise SANANIM z.ú. 

Dne 18.5.2020 byla Etické komisi SANANIM z.ú. doručena žádost řešitelky 

Hany Skořepové o posouzení plánovaného výzkumu v Centru ambulantní 

detoxifikace a substituce SANANIM. Přílohami této žádosti byl stručný 

výzkumný záměr včetně uvedení způsobu provádění výzkumu a návrh textu 

informovaného souhlasu klienta s účastní ve výzkumu. Oba tyto dokumenty jsou 

nedílnou součástí stanoviska EK. Výzkum a jeho výstupy jsou zamýšlenou 

součástí diplomové práce (viz dále). 

Název diplomové práce: Účinné faktory zvyšování kvality života u klientů 

v substituční léčbě  

Řešitel: Bc.Hana Skořepová, studium Adiktologie, 1.LF UK 

Vedoucí diplomové práce: Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D. 

 

Etická komise ve složení MUDr. Vanda Valentová, PhDr. Ilona Preslová a 

Mgr. Štěpánka Čtrnáctá prozkoumala žádost i její přílohy, vedoucí EK Mgr. 

Štěpánka Čtrnáctá projednala výzkumný záměr s řešitelkou i ústně. Výstupy byly 

per rolam předloženy jednotlivým členkám EK, které rovněž per rolam vyjádřily 

svá stanoviska k zamýšlenému výzkumnému záměru.  Na základě posouzení 

všech těchto skutečností Etická komise SANANIM z.ú. dospěla k následujícímu 

závěru:  

Etická komise souhlasí 

s provedením výzkumu v Centru ambulantní detoxifikace a substituce SANANIM 

z.ú. pro účely diplomové práce „Účinné faktory zvyšování kvality života u klientů 

v substituční léčbě“, tak jak je popsán ve výzkumném záměru a za dodržení 

postupů uvedených v příloze žádosti, Informovaném souhlasu. Informovaný 

souhlas a jeho obsah je tedy nedílnou součástí tohoto stanoviska (především 

s ohledem na zachování bezpečí pro klienty centra CADAS: možnost bez sankcí 



 

 
 

odmítnout výzkum, anonymizace získaných dat, smazání nahraných rozhovorů, 

využití získaných poznatků pouze pro potřeby diplomové práce).  

 

Za Etickou komisi SANANIM z.ú. Mgr. Štěpánka Čtrnáctá, vedoucí 

 

V Praze dne 1.6.2020 

 

 

 

 

 


