
12 Seznam příloh 

 Příloha č. 1: Informovaný souhlas  

 
  Informovaný souhlas s účastí na výzkumu „ Osobnostní typy uživatelů vybraného 

kontaktního centra a jejich vliv na sociální vyloučení.“ 

 Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami účasti na výzkumu „Osobnostní 

typy uživatelů vybraného kontaktního centra a jejich vliv na sociální vyloučení“ a že se jej 

chci dobrovolně zúčastnit. Beru na vědomí, že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu 

jsou anonymní a nebudou použity jinak, než k interpretaci výsledku provedeného 

dotazníkového šetření a publikaci těchto výsledků. Vyhrazuji si však, že všechna uvedená 

data budou podléhat mlčenlivosti ze strany Centra Adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze.  

 Rovněž beru na vědomí, že mohu od dotazníkového šetření kdykoli, podle svého 

vlastního uvážení, ustoupit.  

Dne………………………………… Jméno a příjmení………………………………….  

Podpis………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Popis výzkumného souboru- základní informace, otázky z Europ ASI+ 

otázky zaměřené na zaměstnání a dávky státní sociální podpory 



 

č. klienta Pohlaví Věk Dokončené vzděláníDoba užívání NLHlavní užívaná NLDoba docházení do KCS kým převážně bydlí a kdeJak dlouho takto bydlíBydlí s někým, kdo bere drogy?

1 muž 25 SŠ 7 let subutex 2 roky sex. Partner- ubytovna5 let ano

2 muž 32 ZŠ 16 let subutex 10 let sám- ubytovna3,5 roku ano

3 žena 29 ZŠ 12 let pervitin 4 roky sama- s dítětem9 měsíců ne

4 muž 23 ZŠ 4 roky subutex 3 roky s přáteli- pronajatá garáž1,5 roku ano

5 muž 43 vyučen 1 rok subutex 10 měsíců s přáteli- squat20 let ano

6 muž 20 ZŠ 3 roky subutex 8 měsíců s rodiči- bytstále (od 18 let 2 roky)ne

7 muž 40 vyučen 22 let subutex 4 roky s přáteli- pronajatá garáž20 let ne

8 žena 26 vyučena 10 let subutex 4 roky s přáteli- pronajatá garáž8 let ne

9 muž 24 vyučen 6 let pervitin 5 let s přáteli- ubytovna3 roky ne

10 žena 25 vyučena 9 let subutex  4 roky s přáteli- ubytovna3 roky ne

11 muž 33 vyučen 14 let subutex 1 rok s přáteli- ubytovna3 roky ano

12 muž 31 ZŠ 14 let subutex 7 let s přáteli- ubytovna5 let ne

13 žena 34 vyučena 11 let pervitin 2 roky sex. Partner- ubytovna3 roky ano

14 muž 30 vyučen 6 let pervitin 3 roky s přáteli- squat5 let ano
15 žena 31 vyučena 16 let subutex 2 roky sex. Partner- kůlna u domu rodičů3 roky ano

16 muž 32 ZŠ 16 let subutex 3, 5 roku sex. Partner- kůlna u domu rodičů3 roky ano

17 muž 33 vyučen 8 let subutex 1,5 roku sám- ubytovna2 roky ne

18 muž 28 vyučen 11 let pervitin 11 let sex. Partner a děti-dům rodičů0,5 roku ne

19 žena 22 vyučena 7let pervitin 1,5 roku s přáteli- ubytovna2 roky ne

20 muž 24 ZŠ 8 let pervitin 4,5 roku s rodiči- bytstále (od 18 let 6 let)ne

21 muž 26 SŠ 11 let pervitin 1 rok s rodiči stále- od 18 let 8 let

22 muž 31 vyučen 15 let subutex 7 let sám-ubytovna3 roky ne

23 muž 20 vyučen 6 let pervitin 1 rok sám- ubytovna2 roky ne

24 žena 31 ZŠ 16 let subutex 7 let u rodičů 3 roky ne

25 žena 21 ZŠ 4 roky pervitin 2 roky sex. Partner- ubytovna1 rok ano

26 muž 22 vyučen 5 let subutex 4 roky sám- ubytovna3 roky ne

27 žena 28 SŠ 13 let pervitin 2 roky u rodičů 10 let ne

28 žena 29 SŠ 11 let pervitin 3 roky s příbuznými2 roky ne

29 muž 33 ZŠ 4 roky subutex 2 roky ubytovna- sex.partnerka2 roky ano

30 žena 32 vyučena 15 let pervitin 8 let ubytovna- sex.partner2 roky ano

31 muž 29 vyučen 9 let subutex 2 roky u rodičů 3 roky ne

 

 

 


