
Příloha č. 1 

Screeningový dotazník CAGE 

 

Dotazník CAGE byl původně vyvinutý pro lékaře ke screeningovému zjištění problémů 

s alkoholem. Jeho používání se velmi rozšířilo především poté, co vedle písemné formy 

dotazníku lékaři začali používat těchto otázek také během diagnostického rozhovoru. 

 

Informace pro uživatele 

Název dotazníku byl utvořen z počátečních písmen anglicky dotazovaných oblastí : C 

(Cut): pocit potřeby omezit pití alkoholu, 2. A (Annoyed): podráždění okolí z pití 

alkoholu, 3. G (Guilt): pocit viny v souvislosti s pitím alkoholu, 4. E (Eye-opener): pití 

alkoholu po ránu za účelem uklidnění nebo zbavení kocoviny. 

V roce 1991 byla tato forma dotazníku Brownem a Roundsem rozšířena i na ostatní 

drogy, pod názvem CAGE-AID. 

 

Autor: Dr. John Ewing (Bowles Center for Alcohol Studies, University of North Carolina 

at Chapel Hill) 

 

Popis: 

Dotazník obsahující 4 otázky. 

Otázky lze pokládat formou rozhovoru na základě dotazníku nebo psanou formou - 

samotný dotazník 

Otázky: 

1. Have you ever felt your ought to cut down on your drinking? Cítil jste někdy 

potřebu své pití snížit? 

2. Have people annoyed you by criticizing your drinking? Jsou lidé ve vašem okolí 

podráždění a kritizují vaše pití? 

3. Have you ever felt bad or guilty about your drinking? Měl jste někdy kvůli pití 

špatné pocity nebo pocity viny? 

4. Have you ever had a drink first thing in the morning to steady your nerves or 

get rid of a hangover ? Pil jste někdy alkohol ihned po ránu, abyste se uklidnil 

nebo se zbavil kocoviny? 

 

Účel/použití: 

Dotazník byl vytvořen za účelem identifikace problémů s alkoholem. Je využíván 

v lékařské, ošetřovatelské a adiktologické praxi. Spíše než pro vědecké účely je jeho 

potenciál využití mnohem větší pro účely klinické. 

 



  

 

Cílová populace: mladiství (od 16 let) a dospělí. 

Zaměření: nástroj pro identifikaci problémů s alkoholem. 

Výhody: 

- Použití dotazníku pro výzkum a veřejné účely není zpoplatněno 

- Dotazník je veřejně dostupný 

- Dotazník je časově nenáročný - rychlá administrace a vyhodnocení 

- Dotazník je snadno zapamatovatelný 

- Pro použití dotazníku není potřeba speciální školení 

- Dotazník je stručný, pro klienty srozumitelný 

 

Délka administrace: cca 1 min 

 

Vyhodnocení: cca 1 min 

Každá otázka musí být zodpovězena. Každé odpovědi „ano" je přidělen 1 bod. Rozmezí 

skóre je tedy od 0 do 4 bodů. 

Skóre 1: Důkaz o ohrožení, potřeba další klinické zkoušky, pokládání doplňujících 

otázek na množství alkoholu, frekvenci pití alkoholu atd. 

Skóre 2:  Podezření, že by se o závislost mohlo jednat, potřeba další klinické zkoušky 

nebo doporučení ke specialistovi 

Skóre 3 a více: Vysoká míra pravděpodobnosti, že je člověk na alkoholu závislý, 

doporučení návštěvy specialisty a léčby 

 

Zdroj: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/2005/Screeningovy-dotaznik-

CAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/2005/Screeningovy-dotaznik-CAGE
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/2005/Screeningovy-dotaznik-CAGE


  

 

Příloha č. 2 

Vytvořený dotazník pro účely diplomové práce pro osoby po poškození míchy 

 

Dobrý den, 
obracím se na Vás s velkou prosbou o spolupráci. 
 

V současné době se snažím dokončit mé magisterské studium na Karlově univerzitě v 

Praze, konkrétně na 1. lékařské fakultě oboru Adiktologie (obor, který se zabývá 

závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými 

souvislostmi).  
 

V rámci svého magisterského studia jsem zjistila, že doposud nebyl v České republice 

realizován výzkum, který zjišťoval výskyt a míru užívání alkoholu u osob po poškození 

míchy. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem si jako téma mé diplomové práce 

vybrala Výskyt a souvislosti s užíváním alkoholu u osob po poškození míchy. 
 

Ráda bych Vás v této souvislosti poprosila o vyplnění mého dotazníku. Dotazník je 

anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. Veškeré získané 

informace budou použity pro potřeby mé diplomové práce. Pokud se budete chtít 

seznámit s výsledky mého výzkumu, ráda Vám je v případě dokončení poskytnu. 
 

Prosím, odpovídejte pravdivě a 

uvážlivě: https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_d4OTVfHsx5y1Jnn 
 

Předem moc děkuji. 

S pozdravem 

Dominika Horáková 

 
 

 

Dotazník je anonymní. 

Tento výzkum je součástí mé diplomové práce na téma Výskyt a souvislosti užíváním 

alkoholu u osob po poškození míchy. 
 

1. Pohlaví 

muž 

žena 

 

2. Váš aktuální věk 

18 - 24 

25 - 34 

35 - 44 

45 - 54 

55 - 64 

65 - 74 

75+ 

 

 

 

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_d4OTVfHsx5y1Jnn


  

 

 

3. Vaše bydliště 

vesnice, město do 5 000 obyvatel 

město do 50 000 obyvatel 

město do 100 000 obyvatel 

město nad 100 000 obyvatel 

 

4. Nejvyšší dosažené vzdělání 

základní 

vyučen/a 

středoškolské s maturitou 

vyšší odborné 

vysokoškolské 

 

5. Vaše diagnóza 

paraparéza 

paraplegie 

tetraparéza 

tetraplegie 

pentaplegie 

 

6. Příčina poškození míchy 

autonehoda 

motonehoda 

pád z výšky 

skok do vody 

nádorové onemocnění 

ischemie míchy 

jiné: 

 

 

7. Pokud jste měl/a úraz, byl/a jste v době úrazu pod vlivem alkoholu? 

ano 

ne 

 

 

 



  

 

 

8. Váš věk v době poškození míchy 

6 -14 let 

15 -19 

20 - 29 

30 - 44 

45 - 59 

60 - 74 

75+ 

 

9. Jak dlouho jste po poškození míchy? 

1 - 3 roky 

4 - 7 let 

8 - 11 let 

12 - 15 let 

16 - 19 let 

20 - 23 let 

24 a více 

 

10. Rodinný stav před poškozením míchy 

svobodný/á 

ženatý, vdaná 

rozvedený/á 

vdovec, vdova 

 

11. Rodinný stav v současnosti 

svobodný/á 

ženatý, vdaná 

rozvedený/á 

vdovec, vdova 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

12. Vaše práce/zaměstnání 

   

student, 

studentka 

práce 

na 

plný 

úvazek 

práce na 

částečný 

úvazek OSVČ 

na 

mateřské 

dovolené nezaměstnaný/á 

před úrazem   
      

v současnosti   
      

 

13. Jaký typ alkoholu jste preferoval/a před poškozením míchy a který v 

současnosti? 

   Pivo víno tvrdý alkohol 

před poškozením míchy   
   

v současnosti   
   

 

 

14. Ke které variantě se přikláníte nejvíce - před poškozením míchy jsem 

častěji pil/a alkohol, když jsem byl/a: 

smutný/á   
     

  veselý/á 

sám/sama   
     

  
ve společnosti 

přátel/známých 

doma   
     

  
venku (hospoda, bar, na 

koncertě apod.) 

v klidu   
     

  ve stresu 

bez bolesti   
     

  
měl/a bolesti (myšlena bolest 

fyzická) 

 

15. Ke které variantě se přikláníte nejvíce – v současnosti piji nejčastěji 

alkohol, když jsem: 

smutný/á   
     

  veselý/á 

sám/sama   
     

  
ve společnosti 

přátel/známých 

doma   
     

  
venku (hospoda, bar, na 

koncertě apod.) 

v klidu   
     

  ve stresu 

bez bolesti   
     

  
měl/a bolesti (myšlena bolest 

fyzická) 

 

 

 



  

 

 

16. Jak často jste se před poškozením míchy napil/a alkoholického nápoje? 

nikdy 

1x měsíčně nebo méně často 

2 - 4x měsíčně 

2 - 3x týdně 

4x nebo vícekrát týdně 

 

17. Jak často se nyní napijete alkoholického nápoje? 

nikdy 

1x měsíčně nebo méně často 

2 - 4x měsíčně 

2 - 3x týdně 

4x nebo vícekrát týdně 

 

18. Kolik sklenic alkoholického nápoje jste si dával/a v typický den před 

poškozením míchy? 

(označte počet sklenic alkoholického nápoje) 

1 nebo 2 

3 nebo 4 

5 nebo 6 

7 nebo 8 

10 nebo více 

 

19. Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte nyní v typický den, kdy něco 

pijete? 

(označte počet sklenic alkoholického nápoje) 

1 nebo 2 

3 nebo 4 

5 nebo 6 

7 nebo 8 

10 nebo více 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

20. Jak často jste vypil/a před poškozením míchy šest nebo více sklenic 

alkoholického nápoje při jedné příležitosti? 

nikdy 

méně než jednou měsíčně 

každý měsíc 

každý týden 

denně nebo téměř denně 

 

21. Jak často vypijete šest nebo více sklenic alkoholického nápoje při jedné 

příležitosti? 

nikdy 

méně než jednou měsíčně 

každý měsíc 

každý týden 

denně nebo téměř denně 

 
 

22. Jak často jste během posledního roku zjistil/a, že nejste 

schopen/schopna přestat pít, jakmile začnete? 

nikdy 

méně než jednou měsíčně 

každý měsíc 

každý týden 

denně nebo téměř denně 

 

23. Jak často během posledního roku jste nebyl/a kvůli pití 

schopen/schopna udělat to, co se od Vás očekávalo? 

nikdy 

méně než jednou měsíčně 

každý měsíc 

každý týden 

denně nebo téměř denně 

 

 

 

 

 

 



  

 

24. Jak často jste se potřeboval/a během posledního roku hned ráno napít, 

abyste se dostal/a do formy? 

(myšleno po předchozím večeru, kdy jste pil/a) 

nikdy 

méně než jednou měsíčně 

každý měsíc 

každý týden 

denně nebo téměř denně 

 

25. Jak často jste měl/a během posledního roku pocit viny nebo výčitek 

svědomí po pití? 

nikdy 

méně než jednou měsíčně 

každý měsíc 

každý týden 

denně nebo téměř denně 

 

26. Jak často jste během posledního roku měl/a "okno"? 

(výpadky paměti po předchozím dni, kdy jste pil/a) 

nikdy 

méně než jednou měsíčně 

každý měsíc 

každý týden 

denně nebo téměř denně 

 

27. Utrpěl/a jste Vy nebo někdo jiný úraz v důsledku Vašeho pití? 

ne 

ano, ale ne v posledním roce 

ano, během posledního roku 

 

28. Měl někdo z Vašeho okolí (rodina, přátelé, lékař) výhrady vůči Vašemu 

pití alkoholu? 

ne 

ano, ale ne v posledním roce 

ano, během posledního roku 

 

 

 



  

 

 

29. Objevily se u Vás v posledním roce nějaké zdravotní komplikace? 

žádné 

infekce močových cest 

dekubity 

snížená funkce imunitního systému 

autonomní dysreflexie 

 

30. Měl/a jste nějaké problémy (sociální, zdravotní, psychické) v 

souvislosti s užíváním alkoholu? 

ne 

ano 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 

Pro odeslání dotazníku klikněte na šipku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Příloha č. 3 

Dotazník AUDIT  

 
Test pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu Alcohol Use Disorder 
Identification Test (AUDIT) 
 
Instrukce: 
Užívání alkoholu může mít vliv na Vaše zdraví a může také ovlivňovat účinky některých léků, proto 
považujeme za důležité zeptat se Vás na Vaše zvyklosti, pokud jde o pití alkoholu. Vaše odpovědi 
jsou považovány za důvěrné informace, prosíme Vás proto o upřímné odpovědi. 
 
U každé otázky označte křížkem možnost, která nejvíce vystihuje Vaši odpověď. 
 
V testu se používá pojem „standardní sklenice". Tou se rozumí v této verzi dotazníku půl litru 
12° piva, 2 „deci" vína nebo 0,05 l destilátu (velký panák). 
 
Dotazník: 
1. Jak často se napijete nějakého alkoholického nápoje včetně piva? 
0: Nikdy 
1: Jednou měsíčně nebo méně často 
2: Dva až čtyřikrát měsíčně 
3: Dva až třikrát týdně 
4: Čtyřikrát nebo vícekrát týdně 
 
2. Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy něco pijete? (označte počet 
standardních sklenic alkoholického nápoje) 
0: 1 nebo 2 
1: 3 nebo 4 
2: 5 nebo 6 
3: 7 nebo 8 
4: 10 nebo více 
 
3. Jak často vypijete 6 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 
 
4. Jak často jste během posledních 12 měsíců zjistil/a, že nejste schopen/schopna přestat 
pít, jakmile začnete? 
0: Nikdy 
1: Méně než jednou za měsíc 
2: Každý měsíc 
3: Každý týden 
4: Denně nebo téměř denně



  

 

5. Jak často jste během posledních 12 měsíců nebyl/a kvůli pití schopen/schopna udělat to, 
co se od vás normálně očekávalo? 
0: Nikdy 
1: Méně než jednou za měsíc 
2: Každý měsíc 
3: Každý týden 
4: Denně nebo téměř denně 
 
6. Jak často jste se během posledních 12 měsíců potřeboval/a hned ráno napít, abyste se 
dostal/a do formy po nadměrném pití předešlý den? 
0: Nikdy 
1: Méně než jednou za měsíc 
2: Každý měsíc 
3: Každý týden 
4: Denně nebo téměř denně 
 
7. Jak často jste během posledních 12 měsíců měl/a pocit viny nebo výčitek svědomí po pití? 
0: Nikdy 
1: Méně než jednou za měsíc 
2: Každý měsíc 
3: Každý týden 
4: Denně nebo téměř denně 
 
8. Jak často jste během posledních 12 měsíců nebyl/a schopen/schopna si vzpomenout, co 
se dělo předchozí večer, protože jste pil/a? 
0: Nikdy 
1: Méně než jednou za měsíc 
2: Každý měsíc 
3: Každý týden 
4: Denně nebo téměř denně 
 
9. Utrpěl/a jste vy nebo někdo jiný úraz v důsledku vašeho pití? 
0: Ne 
2: Ano, ale ne v posledním roce  
4: Ano, během posledního roku 
 
10. Měl někdo z vašich příbuzných nebo přátel, lékař nebo sociální pracovník výhrady kvůli 
vašemu pití nebo vám doporučoval pití omezit nebo s pitím přestat? 
0: Ne 
2: Ano, ale ne v posledním roce  
4: Ano, během posledního roku 
 
Babor, T. F., Higgins-Biddle, J. C, Saunders, J. B., Monteiro, M. G. (2001). AUDIT: The Alcohol Use Disorders 
Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. Second Edition. Geneva: World Health Organization. 
Barbor, T. F., Higgins-Biddle, J. C. (2003). Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Postupy při použití 
v primární péči. České vydání připravili Sovinová, H. a Csémy, L. První vydání. Praha: Státní zdravotní ústav.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Zdroj:  

http://www.drogy-

info.cz/index.php/o_nas/evaluace/banka_evaluacnich_nastroju/test_pro_identifikaci_p

oruch_pusobenych_uzivanim_alkoholu_audit 
 

 

http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/banka_evaluacnich_nastroju/test_pro_identifikaci_poruch_pusobenych_uzivanim_alkoholu_audit
http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/banka_evaluacnich_nastroju/test_pro_identifikaci_poruch_pusobenych_uzivanim_alkoholu_audit
http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/banka_evaluacnich_nastroju/test_pro_identifikaci_poruch_pusobenych_uzivanim_alkoholu_audit


  

 

Příloha č. 4 

Informace pro osoby po poškození míchy užívající alkohol 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Zdroj:http://www.craighospital.org/repository/documents/HeathInfo/PDFs/701.Alcohol

afterSCI.pdf- 

 

http://www.craighospital.org/repository/documents/HeathInfo/PDFs/701.AlcoholafterSCI.pdf
http://www.craighospital.org/repository/documents/HeathInfo/PDFs/701.AlcoholafterSCI.pdf

