
4. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 Dotazníky na depresi PHQ-9 +PRIME MD 2 

(Raboch &Laňková, 2008) 
 



Příloha č. 2 Beckova posuzovací škála deprese  

 
Instrukce:  Máte před sebou dotazník obsahující skupiny tvrzení. Nejdříve přečtěte všechna 
tvrzení v určité skupině a označte to, které Vás nejlépe charakterizuje v tento den. Pokud Vám 
vyhovuje více tvrzení, zvolte to, které Vás charakterizuje nejlépe. 

Pro správný výpočet pečlivě označte všechny odpovědi (celkem tedy 21)! 

1. 

 necítím se smutný(-á) 
 cítím se posmutnělý(-á), sklíčený(á) 
 jsem stále smutný(-á) a smutku se nedokážu zbavit 
 jsem tak nešťastný(-á), že to nemohu snést  
 

2. 

 příliš se budoucnosti neobávám 
 budoucnosti se obávám 
 vidím, že se už nemám na co těšit 
 vidím, že budoucnost je beznadějná, má situace se nemůže zlepšit  
 

3. 

 nemám pocit nějakého životního neúspěchu nebo smůly 
 v životě jsem měl(-a) více smůly a neúspěchu než obvykle mají jiní lidé 
 vidím, že můj dosavadní život byl jen řadou neúspěchů 
 vidím, že jsem jako člověk (otec, matka, manžel(-ka)) plně selhal(-a), zklamal(-a)  
 

4. 

 nejsem nijak zvlášť nespokojený(-a) 
 věci mě už tak netěší jako dříve 
 nic mi již nepřináší uspokojení 
 ať dělám cokoliv, nevzbudí to ve mě sebemenší potěšení  
 

5. 

 netrpím pocity viny 
 často mívám pocity viny 
 hodně mívám pocity viny 
 stále trpím pocity viny  
 



6. 

 nemám pocit, že budu za něco potrestán(-a) 
 mám pocit, že bych mohl být potrestán(-a) 
 očekávám, že budu nějak potrestán(-a) 
 vím, že budu nějak potrestán(-a)  
 

7. 

 necítím se příliš zklamán sám sebou 
 zklamal(-a) jsem se v sobě 
 jsem dosti znechucen(-a) sám(-a) sebou 
 nenávidím sebe sama  
 

8. 

 necítím se horší než kdokoli jiný 
 mám spoustu nedostatků a dělám hodně chyb 
 stále si vyčítám všechny své chyby 
 za všechno špatné mohu já  
 

9. 

 nepřemýšlím o sebevraždě 
 někdy pomýšlím na sebevraždu 
 často přemýšlím o sebevraždě 
 kdybych měl(-a) příležitost, tak bych si vzal(-a) život  
 

10. 

 nepláču více než obyčejně 
 pláču nyní častěji než předtím 
 pláču nyní stále, nedokážu přestat 
 předtím jsem mohl(-a) plakat, nyní to nejde i kdybych chtěl  
 

11. 

 nejsem nyní podrážděný (-á) více než obvykle 
 jsem často podrážděný(-á) a rozladěný(-á) 
 jsem stále podrážděný(-á) a rozladěný(-á) 
 nemohu se již rozčílit ani věcmi, které mě dříve obvykle rozčilovaly  
 

12. 

 neztratil(-a) jsem zájem o ostatní lidi 
 mám menší zájem o ostatní lidi 
 ztratil(-a) jsem většinu zájmu o ostatní lidi 



 ztratil(-a) jsem všechen zájem o ostatní lidi  
 

13. 

 dokážu se většinou rozhodnout v běžných situacích 
 odkládám svá rozhodnutí častěji než dříve 
 mám značné potíže v rozhodování 
 vůbec se nedokážu rozhodnout  
 

14. 

 nemám větší starosti se vzhledem než dříve 
 mám starosti, že vyhlížím už dost staře a neatraktivně 
 mám dojem, že se můj zevnějšek značně zhoršil, takže vypadám dosti nepěkně 
 mám pocit, že vypadám hnusně a odpudivě  
 

15. 

 práce mi jde jako dříve 
 musím se nutit když chci začít něco dělat 
 dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal(-a) 
 nejsem schopen(-a) jakékoli práce  
 

16. 

 spím stejně dobře jako dříve 
 nespím již tak dobře jako dříve 
 probouzím se o 1-2 hodiny dříve než obvykle a nemohu spát 
 denně se probouzím předčasně a nedokážu spát více než 5 hodin  
 

17. 

 necítím se více unaven(-a) než obvykle 
 unavím se snáze než dříve 
 téměř všechno mě unavuje 
 únava mi zabraňuje cokoli dělat  
 

18. 

 mám svou obvyklou chuť k jídlu 
 nemám takovou chuť k jídlu jakou jsem míval(-a) 
 mám mnohem menší chuť k jídlu 
 zcela jsem ztratil(-a) chuť k jídlu  
 

 



19. 

 v poslední době jsem nezhubnul(-a) 
 ztratil(-a) jsem v poslední době více než 2,5 kg 
 ztratil(-a) jsem v poslední době více než 5 kg 
 ztratil(-a) jsem v poslední době více než 7,5 kg  
 

20. 

 nestarám se o své zdraví více než obvykle 
 dělají mi nyní starosti různé bolesti v těle, mám citlivý žaludek, trpím zácpou, bušením srdce 
apod. 
 velice často myslím na své tělesné obtíže 
 moje bolesti a těžkosti mě plně vyčerpávají  
 

21. 

 nepozoruji snížení zájmu o sex 
 mám menší zájem o sex než dříve 
 mám o hodně menší zájem o sex než dříve 
 ztratil(-a) jsem úplně zájem o sex  

Součet všech položek udává celkové skóre deprese. Níže je uvedené rozmezí skóre deprese, 

které charakterizuje závažnost onemocnění.  

 

Těžká deprese................40-60  

Středně těžká deprese....20-40  

Lehká deprese...............12-20 

Zdraví.............................0-12  



4.2  
Příloha č. 3 Dotazníky na alkohol CAGE test 
 
1) Cítil/a jste někdy potřebu své pití snížit? 
 
2) Dráždila Vás někdy kritika vašeho pití? 
 
3) Měl/a jste kvůli pití pocity viny? 
 
4) Pil/a jste někdy po ránu, abyste se probrala? 
 
Vyhodnocení: 3 až 4 kladné odpovědi svědčí o vysoké míře pravděpodobnosti závislosti na 
alkoholu 

 

 

Specificita a senzitivita GMT pro diagnostiku abúzu alkoholu je uvedena v tabulce 2.  

Příloha č. 4 Škála závislosti-Alcohol Dependence Scale (ADS) 
 
Instrukce: 

1. Pečlivě/pozorně si přečtěte každou otázku a možné/navrhované odpovědi. Odpovězte 

pravdivě na každou otázku. U každé otázky zakroužkujte pouze JEDNU odpověď – vyberte 

tu, která je vám nejblíže/která podle vás nejvíce odpovídá pravdě. 

2. Slovo „pití“ v otázce se týká „pití alkoholických nápojů“. 

3. Čas pro vyplnění dotazníku je neomezený. Pracujte pečlivě a pokuste se 

dotazník vyplnit co nejdříve. Prosíme, odpovězte na všechny otázky. 

Otázky se týkají posledních 12 měsíců. 

 

1. Kolik alkoholu jste vypil/a, když jste naposledy pil/a? 
a. takové množství, že jsem byl v náladě, nebo méně 
b. takové množství, že jsem se opil/a 
c. takové množství, že jsem byl/a v bezvědomí/že jsem omdlel/a 
 
2. Máte často kocovinu v neděli nebo v pondělí ráno? 
a. ne 
b. ano 
 
3. Třásl/a jste se při střízlivění (třes, chvění rukou, vnitřní třes)? 
a. ne 
b. někdy 
c. často 



4. Cítíte se následkem pití fyzicky špatně (např. zvracení, žaludeční křeče)? 
a. ne 
b. někdy 
c. většinou pokaždé, když piji 
 
5. Měl/a jste někdy delirium tremens – tzn. cítil/a jste, viděl/a nebo slyšel/a nereálné 
věci, byl/a jste velice úzkostný/á, neklidný/á a příliš rozrušený/á (vybuzený/á)? 
a. ne 
b. někdy 
c. několikrát 
 
6. Ztrácíte rovnováhu (tzn. potácíte se, vrážíte do věcí kolem sebe), když pijete? 
a. ne 
b. někdy 
c. často 
 
7. Cítil/a jste se jako v horečce, poté co jste se napil/a? 
a. ne 
b. jednou 
c. několikrát 
 
8. Viděl/a jste nereálné věci, poté co jste se napil/a? 
a. ne 
b. jednou 
c. několikrát 
 
9. Propadáte panice ze strachu, že se nebudete moci napít, když to budete 
potřebovat? 
a. ne 
b. ano 
 
10. Měl/a jste někdy „okénko“ (ztrátu paměti bez omdlení)? 
a. ne, nikdy 
b. někdy 
c. často 
d. většinou pokaždé, když piji 
 
11. Nosíte si s sebou láhev alkoholu nebo máte alespoň vždy nějakou při ruce? 
a. ne 
b. někdy 
c. většinou 
 
12. Stává se vám, že po určitém období abstinence (období bez pití alkoholu) 
propadáte opět těžkému pití? 
a. ne 
b. někdy 
c. většinou pokaždé, když piji 



 
13. Omdlel/a jste následkem pití v posledních 12 měsících? 
a. ne 
b. jednou 
c. více než jednou 
 
14. Měl/a jste záchvat s křečemi, který následoval za určitým obdobím pití? 
a. ne 
b. ano 
c. několikrát 
 
15. Pijete v průběhu celého dne? 
a. ne 
b. ano 
 
16. Bylo Vaše myšlení po těžkém pití nejasné a mlhavé? 
a. ne 
b. ano, ale pouze několik hodin 
c. ano, po dobu jednoho nebo dvou dnů 
d. ano, po dobu mnoho dnů 
 
17. Cítil/a jste, že Vaše srdce bije následkem pití mnohem rychleji? 
a. ne 
b. ano 
c. několikrát 
 
18. Přemýšlíte téměř neustále o pití a o alkoholu? 
a. ne 
b. ano 
 
19. Slyšel/a jste někdy nereálné věci, když jste se napil/a? 
a. ne 
b. ano 
c. několikrát 
 
20. Měl/a jste někdy nadpřirozené a děsivé pocity, když jste se napil/a? 
a. ne 
b. jednou nebo dvakrát 
c. často 
 
21. Měl/a jste někdy pocit, jako by se po vás něco plazilo, lezlo (hmyz, pavouci), i 
když to nebyla pravda? 
a. ne 
b. ano 
c. několikrát 



22. S ohledem na „okénka“ (ztrátu paměti): 
a. nikdy jsem neměl/a okénko 
b. měl/a jsem okénka, která trvala méně než hodinu 
c. měl/a jsem okénka, která trvala několik hodin 
d. měl/a jsem okénka, která trvala den nebo i déle 
 
23. Pokusil/a jste se někdy omezit pití? 
a. ne 
b. jednou 
c. několikrát 
 
24. Pijete rychle, velké doušky alkoholu? 
a. ne 
b. ano 
 
25. Můžete přestat pít poté, co jste vypil/a jednu nebo dvě sklenky? 
a. ano 
b. ne 
 

Vyhodnocení 

Dichotomní položky jsou skórovány 0, 1; položky o třech možnostech jsou skórovány 0, 1, 2; 

položky o čtyřech možnostech 0, 1, 2, 3. V každém případě, čím vyšší hodnota, tím vyšší 

závislost. Celkové skóre se může pohybovat od 0 do 47.  

Interpretace 

0 Nebyla prokázána závislost na alkoholu, to ovšem nutně neznamená, že jedinec nevykazuje 

nějaké příznaky závislosti; je nutné posoudit validitu odpovědí. 

1-13 Nízká úroveň závislosti na alkoholu, příznaky jsou pravděpodobně spíše psychického 

charakteru než fyzického, doporučujeme vyhledat radu lékaře. Skóre 9 a více je vysoce 

příznačné pro současnou diagnózu zneužívání alkoholu nebo závislost na alkoholu (DSM-IV).  

14-21 Střední úroveň závislosti na alkoholu, jsou přítomny psychické problémy, psychická 

závislost může být typická, ale je nutné pátrat po příznacích fyzické závislosti a odvykacích 

symptomech, doporučujeme ambulantní léčbu.  

22-30 Závažná úroveň závislosti na alkoholu, intenzivní fyzická závislost, pravděpodobně 

jsou přítomny jiné psychické problémy, poruchy a narušení sociálního fungování, doporučena 

by měla být abstinenčně orientovaná léčba – ambulantní či lůžková, klienti jsou 

pravděpodobně více schopni rozpoznat, že abstinence je jedinou cestou ke zlepšení jejich 

stavu.  

31-47 Těžká závislost na alkoholu, intenzivní fyzická závislost je vysoce pravděpodobná, 

přítomny mohou být také závažné psychiatrické symptomy a další zdravotní problémy 

spojené s pitím, např. onemocnění jater, doporučena je úplná abstinence a intenzivní léčba, 



kdy je nutné opakovaně kontrolovat důležitost cílů a zvoleného postupu kvůli úspěšnému 

průběhu léčby. 

 

 

Příloha č. 5 AUDIT 

13. Jak často vypijete tři nebo více standardních sklenic alkoholického nápoje při jedné 

příležitosti? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než jednou za měsíc 

2 – Každý měsíc 

3 – Každý týden 

4 – Denně nebo téměř denně 

 

14. Jak často jste během posledních 12 měsíců zjistili, že nejste schopen/na přestat pít, 

když začnete? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než 1x za měsíc 

2 – Každý měsíc 

3 – Každý týden 

4 – Denně nebo téměř denně 

 

15. Jak často jste kvůli pití b ěhem posledních 12 měsíců nebyl schopen / nebyla schopna 

udělat to, co se od vás běžně očekává? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než 1x za měsíc 

2 – Každý měsíc 

3 – Každý týden 

4 – Denně nebo téměř denně 

 

16. Jak často jste během posledních 12 měsíců potřebovali hned ráno sklenici 

alkoholického nápoje (počítá se i pivo), abyste mohli fungovat po nadměrném pití z 



předchozího dne? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než 1x za měsíc 

2 – Každý měsíc 

3 – Každý týden 

4 – Denně nebo téměř denně 

 

17. J ak často jste měl/měla během posledních 12 měsíců pocity viny nebo výčitky 

svědomí kvůli pití? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než 1x za měsíc 

2 – 1x za měsíc 

3 – 1x za týden 

4 – Denně nebo téměř denně 

 

18. Jak často během posledních 12 měsíců jste nebyli schopni si vzpomenout, co se dělo 

předchozí večer, protože jste pili? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než 1x za měsíc 

2 – Každý měsíc 

3 – Každý týden 

4 – Denně nebo téměř denně 

19. Byl/byla jste vy nebo někdo jiný zraněn v důsledku vašeho pití? 

 

0 – Nikdy 

2 – Ano, ale ne v posledních 12 měsících 

4– Ano, během posledních 12 měsíců 

 



10. Byl někdo z vašich příbuzných nebo přátel či nějaký lékař nebo sociální pracovník znepokojen 

vaším pitím a navrhoval vám, abyste pili méně nebo abyste úplně přestal/přestala? 

 

0 – Nikdy 

2 – Ano, ale ne v posledních 12 měsících 

4 – Ano v posledních 12 měsících 

 

INTERPRETACE TESTU  

Nyní sečtěte čísla, která jste zakroužkovali 

0 – 7 BODŮ  

Alkohol buď nepijete, nebo pijete, ale nejste žádný rizikový případ. 

8 – 15 BODŮ  

Máte s alkoholem problém a jste rizikový případ. Měli byste svůj nebezpečný návyk omezit. 

16 – 19 BODŮ  

Škodlivé pití nebo závislost. Konzultujte své pití alkoholu s odborníkem. 

20 A VÍCE BODŮ  

Jste na alkoholu závislí. 

 

4.3. Příloha č. 6 Pan. V. - PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ- Metody použité k 
tíži deprese 
 
 Pro účely zjištění depresivity neslouží pouze „škály deprese“. Součástí tohoto vyšetření 

jsou i testy zkoumající stav inteligence, kognice, do značné míry i osobnostního ladění. O 

depresivním onemocnění můžeme hovořit tehdy, kdy jsou všechny tyto oblasti různou měrou 

postiženy. Vyšetřování bude prováděno těmito metodami. 

1/ Rozhovor 

2/ Pozorování 

3/ Testové metody 

a) WAIS  R- výstupem tohoto testu jsou nejen tradiční IQ skóry (Celkový inteligenční 

kvocient, Verbální inteligenční kvocient a Performační inteligenční kvocient), ale také 

tzv. Indexové skóry (Verbální porozumění, Percepční uspořádání, Pracovní paměť a 

Rychlost zpracování informací). 

b) WMS- metoda pro zjištění kognitivního deficitu, vyskytujícího se i u deprese 

c) ROR-  Rorschachův test inkoustových skvrn je jednou z psychologických metod 

užívaných k    rozboru osobnosti. Jedná se o projektivní test využívající projekci 



myšlenkových pochodů a osobních rysů na neurčitých objektech.  

d) TKF- Rey - Osterriethova komplexní figura – test pro zjištění percepční 

schopnosti, zapamatování prostorových vztahů, manipulace s prostorem  

e) BDI-II - Beckův inventář depresivních příznaků- screening deprese a její hloubky 

f) FDT-  kresba postavy sloužící ke klasifikaci mentálních a osobnostních rysů 

 

 Závěr vyšetření : Souhrn všech použitých metod svědčí pro depresivní poruchu. 

Úroveň kognitivních schopností je lehce snížena i přes zjištěný mírně nadprůměrný intelekt. 

Další konzumace alkoholu může způsobit prohloubení poškození kognitivních funkcí a 

paměti, přestože se jeho užití nejeví jako závislostní chování. Další užívání alkoholu může 

vést ke zhoršení stávající deprese, odpovídající její středně těžké fázi. Zároveň není vyloučen 

i rozvoj „problémového pití“ do „syndromu závislosti na alkoholu“.(Novotná, 2012) 

 

 

4.4. Příloha č. 7 Rozdělení antidepresiv 
 

SSRI - selektivní ihibitory zpětného vychytávání serotoninu. 

Tato skupina  AD je v současnosti nejčastěji využívanou skupinou. Jednak bývá 

antidepresivem první volby a za druhé pro své malé množství vedlejších příznaků  oblíbená i 

u lékařů bez psychiatrické atestace. Principem jejího působení je zpětné vychytávání 

serotoninu v resynaptickém úseku neuronu, čímž se zvyšuje hladina serotoninu na 

synapsi./Escitalopram, fluoxetin, citalopram/. 

   

SARI - Serotoninoví antagonisti a inhibitory zpětného vychytávání sertotoninu a 

blokátor subtypu serotoninových receptorů 5HT2A.  

Schopnost blokovat tento receptor, který má na svědomí nežádoucí účinky jako jsou 

nespavost, agitovanost a sexuální dysfunkce, ho předurčuje zejména k léčbě deprese 

provázené tenzí, nespavostí, úzkostí a u pacientů se sexuální aktivitou./Trazodon/  

 

NRI - Inhibitory zp ětného vychytávání noradrenalinu  

Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu zvyšují množství noradrenalinu v centrálním 

nervovém systému. Uplatňují se zejména v oblasti motivace a soustředění. Krom vedlejších 

účinků běžných pro ostatní antidepresiva, ještě ovlivňují krevní tlak a to směrem k jeho 

zvýšení. V případě možnosti užití, je třeba zvážit případnou komorbiditu se srdečně cévními 



nemocemi, onemocněními ledvin a obecně všemi stavy, které vedou ke zvýšenému krevnímu 

tlaku. V případě, že toto antidepresivum bude použito, je součástí léčky pravidelná kotrola 

hodnot krevního tlaku./Rebexetin,Viloxazin/  

MAOI - inhibitory monoaminooxidázy 

Tato antidepresiva jsou užívána pouze v případě, že selžou Antidepresiva první volby/SSRI/ 

a tricyklická antidepresiva. Jejich účinkem je zabránění odbourávání dopaminu, serotonin 

a noradrenalinu. 

Jejich kontraindikace je poměrně velká, obtížně se kombinují s jinými i běžně užívanými léky 

napříč lék.skupinami, kontraindikovány jsou i některé potraviny, zejména ty, které obsahují  

tyramin, který je obsažen v soji, masu, sýrech./Moclobemide, Phenelzine /.  

 

Tricyklická antidepresiva - inhibitory zp ětného vychytávání neurotransmiterů 

(serotoninu, noradrenalinu a dalších) 

Patří do skupiny antidepresiv s dlouhou historií používání. Krom reuptake noradrenalinu a 

serotoninu působí také na jiné receptory, muskarinové, adrenergní.  Řadí se mezi 

antidepresiva s dobrými účinky, ale s množstvím vedlejších účinků a kontraindikací. V dnešní 

době se volí pouze v případech, kdy jiná, méně zátěžová antidepresiva nepřináší kýžený 

účinek./Amitriptilin, Imipramin/. 

(Průša,  2012)  

 

4.5.Příloha č. 8 Krátká intervence 

 Krátká intervence je strategie, která v případě škodlivého užívání může být vysoce 

efektivní. Jejím smyslem je upozornit pacienta na možná zdravotní rizika vzniklá následkem 

škodlivého užívání v situaci, kdy má tento jedinec  schopnost přerušit, či omezit pití alkoholu, 

protože se u něj ještě nerozvinul syndrom závislosti. 

Krátká intervence vykazuje smysluplnost pokud se pohybuje v rozmezí pěti až třiceti minut. 

Vypracována byla zejména pro praktické lékaře a pracovníky primární péče, ale nejen pro ně. 

(Popov, 2003). 

 


