
Příloha 1

AUDIT
Dotazník na zjišťování problémů s alkoholem
Upozornění: termín „jeden alkoholický nápoj“ znamená:
0,5 l piva nebo 2 dcl vína nebo 0,5 dcl destilátu 

1. Jak často si dáte alkoholický nápoj?

Nikdy 0

Méně než jednou za měsíc 1

2-4krát za měsíc 2

2-3krát za týden 3

Víckrát než 4krát za týden 4

2. Kolik alkoholických nápojů si dáte v typický den, kdy pijete?

Žádný 0

1-2 1

3-4 2

5-6 3

7-9 4

10 a více 5

3. Jak často si dáte 6 a více alkoholických nápojů při jedné příležitosti? 

Nikdy 0

Méně než jednou za měsíc 1

Měsíčně 2

Týdně 3

Denně nebo téměř denně 4

4. Jak často jste v posledním roce zjistil/a, že nemůžete přestat pít, když 
jednou začnete?

Nikdy 0

Méně než jednou za měsíc 1



Měsíčně 2

Týdně 3

Denně nebo téměř denně 4

5. Jak často v posledním roce jste kvůli pití nezvládl/a udělat něco, co se 
od vás očekávalo?

Nikdy 0

Méně než jednou za měsíc 1

Měsíčně 2

Týdně 3

Denně nebo téměř denně 4

6. Jak často v posledním roce jste se potřeboval/a napít alkoholu (včetně 
piva) po ránu, abyste se dal/a do pořádku po předchozím pití?

Nikdy 0

Méně než jednou za měsíc 1

Měsíčně 2

Týdně 3

Denně nebo téměř denně 4

7. Jak často v posledním roce jste měl/a po předchozím pití výčitky 
svědomí nebo lítost? 

Nikdy 0

Méně než jednou za měsíc 1

Měsíčně 2

Týdně 3

Denně nebo téměř denně 4

8. Jak často v posledním roce jste si kvůli pití nemohl/a vzpomenout na 
to, co se stalo předchozí večer nebo noc?

Nikdy 0

Méně než jednou za měsíc 1

Měsíčně 2



Týdně 3

Denně nebo téměř denně 4

9. Utrpěl/a jste vy nebo někdo jiný zranění jako výsledek vašeho pití?

Nikdy 0

Méně než jednou za měsíc 1

Měsíčně 2

Týdně 3

Denně nebo téměř denně 4

10. Byl člen vaší rodiny, partner, kamarád, lékař apod. znepokojený vaším 
pitím nebo vám doporučil, abyste přestal? 

Nikdy 0

Méně než jednou za měsíc 1

Měsíčně 2

Týdně 3

Denně nebo téměř denně 4

Hodnocení:
Součet bodů vyšší než 8 svědčí o rizikovém chování, které vyžaduje hlubší 
pozornost a/nebo další sledování.

Zdroj: Vermeulen, E., Osseman, D., Buisman, W. et al. (2004). Medical education 
in substance use management. Amsterdam: EATI (European Addiction Training 
Institute)/Jellinek 



Příloha 2

Dotazník FAST

Zdroj: Anderson, P., Gual, A., Colom, J. (2005) ¹

Hodnocení: 

1. fáze : Otázka 1 ( Skór  1-2 pokračujte dalšími 3 otázkami testu FAST)

2. fáze : Otázka  1 (Skór 3-4 pokračujte kompletním dotazníkem AUDIT)

_____________________________________________________

¹ The Fast Alkohol Screening Test., volně ke stažení:
http://alcoholism.about.com/od/about/u/symptoms.htm

http://alcoholism.about.com/od/about/u/symptoms.htm


Příloha 3 

Vážené kolegyně jsem studentka 1.LFUK oboru adiktologie a žádám Vás o vyplnění dotazníku, 

který využiji pro svou diplomovou práci. Studie má zmapovat oblast alkoholové problematiky ve 

vztahu k ošetřovatelské praxi. Konečným cílem práce je poskytnout zdravotním sestrám v regionu 

adekvátní proškolení (bezplatně s možností získání kreditů) a následnou odbornou podporu 

v metodě screeninku a krátkých intervencí pro rizikové a škodlivé pití alkoholu.

Zvolenou odpověď zakroužkujte.

1. Dotazujete se pacientů přímo na spotřebu alkoholu?

ano ne (v tom případě přejděte k otázce 2)

_______________________________________________________________________________________

1.1. Jakou formou se pacientů dotazujete?

Používáte dotazník? ano ne

Využíváte ústní formu? ano ne

Kombinujete obě formy? ano ne

1.2. U kterých pacientů se na spotřebu alkoholu dotazujete? (možno více odpovědí)

Vždy při registraci nového pacienta ano ne

U specifických skupin pacientů ano ne (pokud ano , charakterizujte ji)

………………………………………………………………………………………………
………………………

U pacientů s problémy, které mohou souviset s rizikovým pitím ano ne

Dotazováni jsou pacienti pouze z indikace lékaře ano ne

V jiných případech ano ne 

(pokud ano, uveďte je )

………………………………………………………………………………………………
……………………

1.3.Uveďte jak vyjadřujete míru pití alkoholu: 

V gramech čistého alkoholu ano ne

V nápojích ( sklenka piva 0,5 l, sklenka vína 0,2 l, destilát 0.05 l) ano ne

Jinak ano ne 

(pokud ano, uveďte 
jak)…………………………………………………………………………………………..… 



1.4.Jsou některé z uvedených otázek blízké těm, kterými se dotazujete na kvantitu a frekvenci spotřeby 
alkoholu?

Jak často se napijete alkoholického nápoje? ( s upřesněním frekvence za časové období měsíčně, týdně) 

ano ne

Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy něco pijete?

ano ne

Jak často vypijete šest nebo více sklenic alkoholického nápoje při jedné příležitosti? (s upřesněním frekvence 
za časové období měsíčně, týdně, denně)

ano ne

Pokud pro určení kvantity a frekvence spotřeby alkoholu používáte jiné otázky uveďte jaké

………………………………………………………………………………………………
………………………

1.5. Používáte nějaký screeningový nástroj ke zjišťování rizikového a škodlivého pití 

ano ne 

(Pokud ano, uveďte 
jaký)………………………………………………………………………………………….

_______________________________________________________________________________________
___

2.Dokážete určit limit, kdy je množství konzumovaného alkoholu pro pacienta již rizikové?

ano ne 

3.Jak postupujete v případě, že rozpoznáte u pacienta rizikovou konzumaci alkoholu? (možno více 
odpovědí)

Vedete pacienta podle vypracovaného standardu nebo manuálu? ano ne

Předáte pacientovi svépomocný materiál k této problematice? ano ne

Poskytnete kontakt na specialistu pro závislosti? ano ne

Předáte získané informace lékaři? ano ne

Pokud postupujete jiným způsobem stručně ho 
popište…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



4. Do jaké míry podle Vaší zkušenosti nebo názoru souhlasíte s následujícími výroky? 

Souhlasíte s výrokem: naprosto 
souhlasím

souhlasím nemám 
vyhraněný 
názor 

nesouhla
sím

Naprosto

nesouhlasí
m

Problematika snižování rizik 
užívání alkoholu patří do 
oblasti ošetřovatelské péče. 

Zabývat se alkoholovou 
problematikou v ošetřovatelské 
praxi je efektivní.

Zdravotní sestry jsou dostatečně 
erudované k tomu, aby mohly 
samostatně provádět screening 
konzumace alkoholu

Zdravotní sestry mohou 
samostatně provádět 
systematické vedení pacientů 
s rizikovým pitím 

Pacienti jsou ochotni 
spolupracovat se zdravotními 
sestrami v otázkách vztahu 
užívání alkoholu a zdraví



5. Zhodnoťte situaci ve své praxi vyjádřením míry souhlasu s uvedenými výroky. 

Souhlasíte s výrokem: naprosto 
souhlasí
m

souhlasím nedokáži 
posoudit 

nesouhla
sím

naprost
o 
nesouh
lasím

Na pracovišti je zaveden jednotný 
postup v oblasti edukace pacientů.

Na pracovišti je 
podporováno zavádění nových metod 
práce.

Při práci je dostatek času se u pacienta 
alkoholovou problematikou zabývat. 

Při práci je příležitost navázat s pacienty 
důvěrný vztah potřebný k otevření 
citlivého tématu užívání alkoholu.

. Pracoviště disponuje vhodným 
zázemím potřebným k diskrétnímu 
rozhovoru s pacientem.

6. Zaznamenala jste existenci metodologie screeningu a krátkých intervencí se zaměřením na 

rizikové pití.

ano ne

7. Na kterém oddělení pracujete?.....................................................................................................

8. Jaké máte vzdělání? …...................................................................................................................

9. Pokud budete mít zájem participovat na další fázi studie, (formu interwiev - prostřednictvím 

internetu) uveďte svůj kontakt ( e-mail , facebook nebo telefon)…………………………………….

Děkuji za vyplnění Bc. Jana Velátová, zdravotní sestra Jvelatova@seznam.cz, 606283161

AT ordinace Nemocnice Tábor a.s.

mailto:Jvelatova@seznam.cz
mailto:Jvelatova@seznam.cz
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Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, Praha 2 
  

Prohlášení zájemce o nahlédnutí 
do závěrečné práce absolventa studijního programu 
uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 
nahlédnutím 
do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou 
být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 
závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 
pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno 
(hůlkovým 
písmem)

Číslo dokladu 
totožnosti 
vypůjčitele 
(např. OP, 
cestovní pas)

Signatura 
závěrečné 
práce

Datum Podpis


