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Přílohy 

1.1 Příloha č. 1 Polostrukturované interview 

Téma: Vzorce užívání návykových látek v těhotenství a v raném mateřství: Kvalitativní 
výzkum 

CÍL PRÁCE: Výzkum má sledovat vzorce užívání, prožívání a myšlení uživatelek 
návykových látek před otěhotněním, během těhotenství a po porodu v mateřství do 1 
roku dítěte  

 
OTÁZKY K ROZHOVORU : 
 

1. Kolik Vám je let? 

2. Kolik máte dětí? 

 
3. Co všechno jste brala?  (Pozn. popřípadě se dotazovat jednotlivě na skupiny drog.) 

4. Kdy jste začala něco užívat, v kolika, jak dlouho, jak často, kolik jste toho užívala? 

Jakým způsobem? (Injekčně,..) 

5. Měl někdo ve Vaší rodině problém s drogami? Kdo a s čím?  
6. Kde jste na drogy brala peníze? 

7. Jaká je Vaše historie léčby? Jak dlouho jste se léčila, v jakém programu, kolikrát 

jste zrelapsovala? 

8. Měla jste před otěhotněním někdy práci? Jakou? 

(Zajímá mě hlavně se dostat k výchozímu stavu užívání klientky, když zjistila těhotenství). 

 
 

9. Co jste dělala, když jste zjistila, že jste těhotná?  

10. Jak jste se cítila? Co jste si o tom myslela/ o čem jste přemýšlela/ jak jste 

reagovala? 

11. Řešila jste s někým jak se v těhotenství chovat při užívání? S kým? Kde? Co vám 
řekl?  

12. Měnilo se nějak Vaše užívání v průběhu těhotenství ? 1 -3 měsíce, 4 - 6 měsíců, 7 - 
9 měsíců (například po trimestrech)? Co jste v těhotenství užívala?  

13. Jak jste se v těhotenství cítila? O čem jste přemýšlela? Co jste v těhotenství dělala? 
14. Co Vám vyvolalo chuť na drogu během těhotenství?   

 

15. Jak jste prožila porod? Jak jste se cítila? Co pro Vás bylo těžké a co Vám 

pomáhalo? 
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16. Co se stalo, když se dítě narodilo? Co jste si myslela? Jak jste se cítila? Co jste 
dělala? 

17. Co pro vás bylo těžké, když se dítě narodilo? 
18. Kdy po porodu jste si poprvé něco dala? 
19. Co Vám konkrétně dělalo dobře a povzbuzovalo Vás v období, kdy Vaše dítě bylo 

miminko, do 1 roku? 
20. Jak jste se cítila jako čerstvá maminka, do 1 roku dítěte? 
21. O čem jste v tomto období přemýšlela? 
22. Prožil s Vámi otec Vašeho dítěte těhotenství a porod? Podílel se na výchově do 1 

roku dítěte? 

23. Měla jste vždy dítě v péči? 

 

Série 6 závěrečných otázek: 

24. Když se podíváte zpětně na období od zjištění těhotenství do teď, co se u vás 
nejvíc změnilo, jak se to měnilo?  

25. Jakou životní motivaci jste měla před otěhotněním?  
26. Co pro Vás bylo největší motivací v těhotenství. 
27. Co v mateřství hned po porodu?  
28. Co pro Vás bylo největší těžkostí před otěhotněním?  
29. Co pro Vás bylo největší těžkostí v průběhu těhotenství? 
30. Co pro Vás bylo největší těžkostí v mateřství do 1 roku dítěte? 

Doptání se na doplňující informace k něčemu co jsem se již dozvěděla.  

 

 


