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Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance

Stimulancia Silná Nevzniká Silný

pervitin + + - + +

kokain + + - + +

Halucinogeny Slabá až žádná nevzniká mírný

kanabis + - - + -

LSD + - - + -

psilocybin + - - + -

Tlumivé látky Silná Silná silný

benzodiazepiny + + + + + +

barbituráty + + + + + +

alkohol + + + + + +

opiáty + + + + + +

těkavé látky + + + - + +

Vysvětlivky: + ano, ++ ano velmi, +- může být, - ne.
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Příloha 2: Některé důsledky nadměrného stresu a návykového chování (Nešpor, 2001, 

str. 3 - 4) 

Důsledky nadměrného stresu Důsledky rizikového chování

Duševní 
rovina

Neklid, úzkost, roztěkanost, horší 
soustředění i paměť, poruchy spánku, 
někdy únik do snění. Kolísání nálad, 
podrážděnost. Později deprese, zhoršená 
sebekritičnost, horší kontakt s realitou, 
egocentrismus, nerozhodnost, apatie, 
unavenost. 

Podobně jako u stresu, navíc 
známky psychické závislosti 
jako craving (bažení), zhoršené 
sebeovládání ve vztahu k 
návykové látce, zanedbávání 
jiných zájmů a pokračování 
vzdor škodlivým následkům. 

Tělesná 
rovina

Svalové napětí, problémy s trávením, 
nechutenství nebo naopak přejídání, bolesti 
břicha, plynatost, časté nucení na močení, 
sevřené hrdlo, sexuální problémy, 
menstruační poruchy, bolesti hlavy, potíže s 
páteří, bušení srdce, různé bolesti bez 
zjevné tělesné příčiny, vyšší riziko 
srdečních onemocnění, hypertenze, 
diabetu, oslabení imunitního systému, 
nemoci pohybového systému a řada 
dalších psychosomatických onemocnění. 
Více vykouřených cigaret, vypitého alkoholu 
anebo vyšší spotřeba psychofarmak. Vyšší 
riziko úrazů (např. dopravních nehod).

Podobně jako u stresu, navíc 
tělesné známky závislosti (růst 
tolerance a odvykací stavy, 
jestliže příslušná látka tělesný 
odvykací stav vyvolává) a také 
zhoršovaní existujících 
zdravotních problémů 
návykovým chování (např. 
hypertenze, jaterní problémy, 
diabetes nebo duševní obtíže). 

Rodinný 
život

Skrytá nebo zjevná napětí v rodině, 
nedostatek času na druhé, neschopnost jim 
projevovat sympatii a účast, nedostatečná 
komunikace, zanedbávání dětí, jejich citová 
deprivace nebo subdeprivace, neřešené 
problémy s nimi. Odcizení manželů, 
manželka se cítí zanedbávaná, přehlížená, 
osamělá povrchní vztahy bez citové 
hloubky, frustrace, hněv nebo pocity 
méněcennosti u partnera, vyšší riziko 
rozvodů. Nejstarší děti jsou často nuceny 
přebírat role dospělých (tzv. parentifikace 
dětí), což nese rizika pro jejich duševní 
zdraví (včetně vyššího rizika návykových
nemocí) a jejich další vývoj. 

Podobně jako u stresu, navíc 
často i existenční problémy, 
vyšší riziko sexuálního 
zneužívání dětí nebo jejich 
týrání, fetální alkoholový 
syndrom nebo riziko poškození 
plodu jinými návykovými 
látkami 

Pracovní 
oblast

Problémy při týmové práci, manipulativní 
tendence a vytváření zbytečné práce nebo 
krizí. Postupná ztráta výkonnosti, pokles 
sebedůvěry a energie, apatie, později 
soustavné zanedbávání povinností a 
syndrom vyhoření.

Podobně jako u stresu, navíc 
selhávání a hrubé chyby při 
práci. Nedůvěra 
spolupracovníků či pacientů, 
pocity viny, které se snaží 
pracovník kompenzovat 
zvýšenou aktivitou, což vede v 
bludném kruhu k vyčerpání a 
dalšímu návyk.chování. 
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Příloha 3: Typické problémy v pracovním prostředí způsobené jednotlivými druhy 

návykových látek (Nešpor, 2001, str. 3)

Skupina látek Typické problémy v pracovním prostředí

Alkohol
Úrazy, násilné konflikty, zdravotní komplikace, vyšší 
nemocnost, nespolehlivost, ohrožení dalších osob.

Opioidy
Abscence, trestná činnost s cílem opatřit si prostředky na 
drogu, v některých profesích (farmaceutický průmysl, 
zdravotnictví) krádeže návykových látek.

Kanabinoidy
Pracovní úrazy, dopravní nehody, ztráta zájmu o práci, 
u disponovaných i duševní poruchy.

Sedativa a hypnotika
Úrazy (zpomaluje se reakční čas), zdravotní komplikace 
a vyšší nemocnost, nespolehlivost.

Kokain a pervitin
Úrazy, násilné konflikty, duševní poruchy, vyšší nemocnost, 
ohrožení dalších osob. 

Halucinogeny Jejich zneužívání není pro pracovní prostředí typické.

Tabák
Zejména vyšší nemocnost, vyšší absence v práci díky 
nemoci.

Organická 
rozpouštědla

Může se jednat o bezděčné intoxikace tam, kde se s těmito 
látkami pracuje. Mohou vyvolávat halucinace.
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Příloha 4a: Dotazník

Dobrý den,

předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas věnovaný vyplňování dotazníku týkajícího 

se výzkumu na téma: Riziko vzniku závislostí u zdravotnických pracovníků 

v důsledku nadměrného stresu. Tento dotazník slouží jako podklad pro výzkum do 

bakalářské práce v oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě UK. Dotazník je zcela 

anonymní, neuvádějte zde proto žádné údaje, které by mohly vést k Vaší identifikaci. 

Pokud se tak stane, tyto údaje nebudou ve výzkumu použity. 

Políčko u zvolené odpovědi prosím zaškrtněte, u některých otázek je prostor 

pro zapsání vlastní odpovědi. U některých otázek také můžete vybrat více možností.

Děkuji, Romana Chudá

1) Pohlaví :

žena

muž

2) Věk:

19 – 29 let

30 – 39 let

40 – 49 let

50 a více let

3) Vzdělání:

základní

střední

vyšší/vysokoškolské

4) Délka praxe:

0 - 9 let

10- 19 let

20 let a delší
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5) Práce na směny:

ano

ne

6) Profese:

lékař

zdravotní sestra

ošetřovatelka/sanitář

záchranář

7) Pracoviště:

ARO/JIP

chirurgie

ortopedie/Traumatologie

záchranná služba

8) Pracoval/a jste předtím na jiném oddělení nebo v jiném zařízení?

ano

ne

Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, kde se Vám pracovalo lépe?

na současném místě

na předchozím místě

neregistruji změnu

Přečtěte si prosím následující:

 nutkavá potřeba užít nějakou látku, která se může stát návykovou (alkohol, 

drogy, léky, atp., marihuana a cigarety nejsou předmětem šetření),

 ztráta kontroly při užití této látky,

 opakované užití i přes možné škodlivé následky,

 sehnání látky je na prvním místě před ostatními aktivitami a závazky,

 zvýšená/snížená tolerance na látku,

 odvykací stav při nedostatku nebo při vysazení látky.

Příloha 4b: Dotazník
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9) Byl/a jste někdy v situaci (myšleno dlouhodobě), která zahrnovala alespoň tři 

z výše popsaných tvrzení?

ano

ne

Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, kterou látku jste užil/a?

alkohol

stimulancia (extáze, pervitin, kokain)

barbituráty

opiáty

sedativa/hypnotika

jiné (napište které):

10) Máte dojem, že se na užívání návykových látek podílí faktory, které vyplývají 

z Vaší profese?

ano

ne

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, o které faktory se jedná? 

(může být i více odpovědí)

stres

syndrom vyhoření

nedostatek personálu

noční služby

nadbytek administrativní práce

jiné (napište které):

Příloha 4c: Dotazník




