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Příloha 2 Strukturovaný dotazník

Datum rozhovoru_____/_____/201_______

Kód klienta zařízení: ______________

Kód respondenta: _______________

Kód tazatele_________(iniciály/město, př. BJ/PR)

DEMOGRAFIE
F. Byl/a jsi bez domova v posledních 12 měsících?
a) ano
b) ne
G. Práce/studium (více možností):

A. Věk klienta ……... let
B. Pohlaví 1) Muž 2) Žena
C. Jaké je tvoje nejvyšší ukončené vzdělání?
a)
b)
c)
d)
e)

a) student/ka
b) v pracovním poměru
c) dohoda o provedení práce / brigáda
d) OSVČ
e) bez práce, registrován na ÚP
f) bez práce, neregistrován na ÚP
g) příležitostná práce-brigády
h) důchod, invalidní důchod
i) jiný
H. Tvůj čistý měsíční příjem činí (z legální i nelegální
činnosti)-vypočítej dle denní spotřeby:

základní
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské

D. Jak velká je obec, ve které se zdržuješ nejvíce
(práce, škola)?
a) méně než 5 000 obyvatel
b) 5 000 až 50 000 obyvatel
c) více než 50 000 obyvatel
E. Která z možností nejlépe vystihuje Tvoji situaci
ohledně bydlení (většinu času z posledních 12
měsíců)?
a) pronajatý byt
b) ve svém bytě (domě), bytě rodičů, v bytě
přítele/přítelkyně
c) ubytovna, pension
d) squat, zahradní domek apod.
e) přespávám na ulici, ve vagonech, v autě apod.
f) noclehárny, azylové domy
g) jiné………………

I.
II.

a) 0 – 5000 Kč
b) 5001 – 15000Kč
c) 15 001 – 30 000Kč
d) 30 001 – a více Kč
CH. Největší zdroj příjmů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

práce na černo
sběr surovin, hraní na nástroj atd.
příspěvky Úřadu práce
ze zaměstnání
z nelegální činnosti
od rodičů, přátel a známých
jiné…………………………………..

Vyzkoušel/a jsi některou z následujících látek (zaškrtni) ?
Četnost ⃰

Aplikace⃰ ⃰

1

Méně než 3xměsíčně

Injekčně do žíly

2

1x týdně

Injekčně do svalu

3

Víkendově

Ústně

4

Obden

Sniff (šňupání)

5

Denně

Kouření

6

2-3xdenně

Inhalace rozpouštědel

7

Více než 3xdenně

---a) Tabák vč. e-cigaret

b) Alkohol (více než 4 sklenice denně)

NE, NIKDY

ANO, někdy v
životě

ANO, v
posledních 12
měsících
- u NSD
četnost*

ANO, v
posledních 30
dnech - četnost ⃰

Způsob
aplikace⃰ ⃰
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c) Marihuana či hašiš
d) Extáze
e) Pervitin (nebo amfetaminy)
f) Kokain (nebo crack)
g) Heroin nebo Buprenorphin (Subutex / Ravata atd.)
h) Pervitin a opioid v jedné dávce nebo těsně po sobě
i) LSD („krystal, trip, papír“) nebo halucinogenní houby
j) Ketamin
k) GHB
l) Poppers a jiná afrodiziaka
m) Těkavé látky
n) Tzv. syntetické konopí (Spice, Euphoria, JVH apod.)
o) Rostlinné látky (šalvěj divotvorná, kratom apod.)
p) Nové syntetické látky (Funky, pentedron, El Magico…)
q) Jiná látka? ______________

J. Rizikové chování (označ křížkem, kde odpověď souhlasí)
a) Použil/a jsi někdy jehlu/stříkačku někoho jiného (a ten ji již použil)?
b) Použil /a jsi někdy něco z nádobíčka (rozdělávačka, filtr, voda, lžíce)
po někom jiném? (včetně nabrání vody z ampule někoho jiného)
c) Dělil/a jsi se někdy o dávku s druhou osobou přestříknutím části
dávky do tvojí stříkačky ze stříkačky někoho jiného?
d) Průměrný počet intravenózních aplikaci v jednom dni (průměr za
posledních 7 dní) (vypiš číslo nebo zaškrtni (2)
K. Následující otázky se vztahují k Tvému užívání drog. U každé z pěti
otázek, prosím, označ odpověď, která nejlépe vystihuje Tvoji situaci
při užívání drog za poslední měsíc (30 dní) (ukaž klientovi škálu)

NE,
NIKDY

1)Počet
aplikací:

ANO,
někdy v
životě

ANO, v
posledních
12 měsících

2)neaplikuje

------

injekčně

Nikdy/
téměř
nikdy

ANO, v
posledních 30
dnech (pouze
ANO / NE)

Vždy/
Někdy

Často
téměř vždy

a) Myslíš si, že Tvoje užívání (drogy) bylo mimo Tvoji kontrolu nebo že
jsi ho nezvládal/a?
b) Cítil/a jsi úzkost nebo si dělal/a starosti, při představě, že Ti bude
chybět dávka?
c) Trápilo Tě, že bereš (drogu)?
d) Přál/a jsi si, abys s tím mohl/a skončit?

e) Jak těžké se Ti zdálo přestat užívat (drogu) nebo se bez ní obejít?

Vůbec
ne těžké

Docela
těžké

Velmi Těžké

Nemožné
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NOVÉ SYNTETICKÉ LÁTKY
1) Užil/a jsi v posledních 12 měsících nějakou novou
syntetickou drogu (např. Funky, El Magico, MDPV, 2CB,
něco ze Smartshopů aj.)?
a) ano, jednou
b) ano, vícekrát
c) ne
Pokud neužil/a NSD v posledních 12 měsících, pokračuj
otázkou č. 5.

2) Když si vybavíš novou syntetickou látku, kterou jsi
užil/a naposledy, pod jakým názvem jsi tu látku získal/a,
jak se tomu říkalo? _____________________________
3) Když si vybavíš novou syntetickou látku, kterou jsi
užil/a naposledy, co myslíš, že tato látka obsahovala
(účinné látky jako MCPP, DXM, MDMA,
methamphetamin, triptamin apod.)?

4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jaký měla nova látka účinek (více možností)?
stimulační (nabuzující)
euforizující (zlepšující náladu)
halucinogenní
uklidňující, tlumivý
podobný jiné známé droze (jaké): ________________
jiný: _______________________________________

Pokud respondent/ka užila novou syntetickou drogu,
pokračuj otázkou č. 6.

5) Z jakého důvodu nové syntetické drogy neužíváš?
a) nikdy jsem o tom neslyšel/a, neznám to
b) neláká mně jejich účinek
c) jsem spokojen/a s účinky svých drog, nemám důvod
to měnit
d) nejsou pro mne dostupné
e) vidím v tom rizika, jaká: __________________
f) jiný:________________________

Pokud látka, kterou uvádí, zjevně není NSD (odpovědi
jako pervitin, extáze a jiné), pokračuj otázkou č. 5.

Zde dotazník pro osoby, které NSD v posledních 12 měsících nevyzkoušely, končí.
! DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!
Zkontrolujte, zda jsou všechny otázky vyplněny, než klient odejde. Předejte odměnu.
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NOVÉ SYNTETICKÉ LÁTKY
Vždy se ptáme na novou látku-NSD, kterou
užil/a naposledy
6)
a)
b)
c)
d)
e)

Jakým způsobem jsi novou látku užil/a naposledy?
šňupáním
ústy (polknutí)
kouřením, inhalace
intravenózně
jinak?: ___________________________

7)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Užila/a jsi naposledy spolu s touto látkou nebo ve stejný den ještě něco jiného (více možností)?
ne
ano, alkohol
ano, pervitin
ano, konopí
ano, buprenorphin
ano, jiné (uveď): _____________

8)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
g)

Pociťoval/a jsi nějaké obtíže po užití této látky, kterou jsi užil/a naposledy? (více možností):
nic nepříjemného jsem nepociťoval / a
nevolnost, zvracení
bolest hlavy
zrakové potíže
bušení srdce
zvýšená teplota
ztráta koordinace
ztráta orientace, zmatenost
stihomam (paranoia) při dojezdu
nepříjemné intenzivní halucinace
jiné komplikace po užití (jaké): _______

9)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jak sis tuto látku pořídil/a?
dostal jsem ji
koupil/a přes kamaráda / známého / příbuzného
koupil/a od dealera nebo kamaráda / známého, který prodává
koupil/a na internetu – uveď www._________
koupil/a v kamenném obchodě
koupil/a ve stánku
Jinak (prosím, uveď jak): ________

10) Kolik jsi za ni zaplatil/a sám/a za sebe?
Cena:__________________  / nevím
Za množství: ____ g /  kapslí /  jiné: _____

11) Při posledním užití, pořídil/a sis tuto látku s tím, že je legální?
a) ANO
b) NE
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12)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jak sis ji vybral/a?
již jsem užil/a v minulosti
užil někdo z mých kamarádů / známých
podle názvu
podle popisu na internetu
podle popisu zkušeností na diskusních fórech
poradil jsem se s prodávajícím
jinak? Popiš, prosím, jak:______________

13) Kolik znáš osob, které nové drogy užívají pravidelně?______________
14) Jaký byl tvůj hlavní důvod užití NSD, při posledním užití?(hlavní důvod užívání):
a) rád/a zkouším nové substance
b) je to legální
c) líbí se mi průběh intoxikace
d) je to levnější
e) chutná mi to vice než pervitin / jiné drogy
f) jiný:______________
15) Když si vybavíš své 1. užití NSD, byl Tvůj hlavní důvod pro jejich užití jiný než posledně?  NE, pokud ANO:
g) rád/a zkouším nové substance
h) je to legální
i) líbí se mi průběh intoxikace
j) je to levnější
k) chutná mi to vice než pervitin / jiné drogy
l) jiný:______________
15) Jak se změnilo Tvoje užívání „starých drog“jako např. pervitinu poté, co jsi začal užívat nové drogy?
a) staré drogy už neužívám, jen nové
b) nové drogy užívám jen jako zpestření
c) kombinuji staré a nové podle dostupnosti
d) kombinuji staré a nové podle očekávaného efektu
e) používám staré drogy k tlumení dojezdu
f) užívám kombinace starých a nových drog v jedné dávce či během jednoho dne
g) mé užívání starých drog se nijak nezměnilo
h) “staré” drogy jíž prakticky neužívám, jen NSD
i) jiné:______________
Pokud respondent užil NSD opakovaně a přechází na rozhovor, otázku č. 16 položte až na konci.
16) Máš vzorek nové syntetické drogy pro svou potřebu a chceš jej poskytnout k analýze, jestli neobsahuje
nějaké nebezpečné látky?
a) ano
b) ne
c) nevím
!DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU! Zkontrolujte, zda jsou všechny otázky vyplněny. Předejte odměnu.
Nabídněte možnost analýzy vzorku NSD.
Pokud klient užíval NSD v posledních 12 měsících opakovaně, zveme ho na kvalitativní část rozhovoru.
Odhadovaná doba 30 minut
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Příloha 1 Polostrukturovaný rozhovor
Datum rozhovoru_____/_____/201_______
Kód respondenta: _______________
Kod klienta zařízení: ______________
Kód tazatele_________(iniciály/město, př. BJ/PR)
QA část-polostrukturovaný rozhovor pro klienty, kteří užili NSD opakovaně v posledních 12 měsících

Nové látky – identifikace







Uvedl/a jsi v předchozí části dotazníku, že jsi vyzkoušel/a nebo užíváš nové syntetické látky - popiš prosím,
první zkušenost (jaká látka,jak vypadala kde ji získal/a, pod jakým názvem koupil/a nebo dostal/a, jak ji
užil/a?
Jaké bylo balení, množství? (pokud respondent vyzkoušel více látek, věnujte se každé z nich)
o Jaké informace balení obsahovalo?
o Bylo to tak i při dalším užití, či se vzhled látky, balení atd.nějak měnilo?
Jaké jsi měl/máš informace o tom, co je to za látku? Znáš složení, chemický vzorec nebo skupinu látek?
Jaké jsi měl informace o rizicích spojených s užitím?
o Jak jsi tyto informace o rizicích a složení látky získal?
Účinky a rizika, subjektivní vnímání rizik- obsah a dopad na organismus














Za jakých okolností a z jakých důvodů jsi látku užil/a poprvé?
o Jakou roli hrály jednotlivé faktory? (sociální-společnost-známí, cena, legálnost, intenzita, délka a
prožitek účinku, jiný účinek)
o Co to bylo za situaci, jak se o látce dozvěděl? Jakou roli v tom hrálo jeho sociální okolí?
Jaký byl poprvé účinek?
o Pokud jsi užil/a látku vícekrát, byl účinek stejný? Pokud ne, popiš v čem.
Jak často a za jakých okolností látky nyní užíváš? (nyní=poslední rok) (v jaké frekvenci, příležitosti,
množství, okolnosti (sám,známí), způsob aplikace, množství při jedné příležitosti?)
Z jakých důvodů nyní látky užíváš? (nebo jsi užíval opakovaně v minulosti)?
Podle čeho účinek látky odhaduješ?
o Měla NSD látka pokaždé stejný účinek? (u látky jednoho typu, npř. Kupoval si Funky, mělo to vždy
stejný účinek?)
Co si myslíš o tom, jak jsou tyto látky bezpečné pro toho, kdo je užívá?
Pokud jsi zažil/a „bad trip“ či jakýkoliv nepříjemný stav v souvislosti s užitím nových látek, prosím, popiš o
jakou látku se jednalo, okolnosti užití a jak nepříjemný stav vypadal. (příznaky,délka trvání, případná
kombinace látek atd.)
o Co pomohlo? Jak klient/ka situaci řešil/a?
Jak vnímáš svoje užívání drog? Označil bys ho jako rizikové? Jak se bráníš předávkování a jiným
nepříjemným stavům?
Jaké jsou výhody a nevýhody tzv. nových drog?
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Srovnání s nelegálními drogami








Co Tě na tom baví oproti nelegálním látkám?
Je pro Tebe těžší nebo lehčí zvládat / regulovat užívání NSD než u klasických drog?
Řekl/a bys, že NSD aplikuješ častěji než jiné drogy?
Dával sis někdy NSD z jedné stříkačky s někým dalším? Jiné formy sdílení?
Jak vypadá příprava aplikace NSD? Liší se od jiných drog?
Pozoruješ nějaké změny v sexuální oblasti s užíváním NSD? Má to nějaký vliv na libido, počet styků,
prožitek, apod? Pokud bylo více sexu, bylo to s ochranou nebo bez?
Trh



Můžeš popsat situaci, kdy jsi nějakou takovou látku naposledy nakupoval (bez toho, abys říkal nějaká
jména)?
o Od koho jsi látku koupil? Jaký je Tvůj vztah k této osobě?
o O jakou látku přesně šlo? Jaká byla cena a množství?
o Platí to pro všechny situace naákupu nebo jsou i jiné varianty?
 Jaká je cena těchto látek u jednotlivých zdrojů? Za jaký objem látky?
o Je cena stálá či proměnlivá?
 Jsou tyto látky legální? Vysvětli / chceme znát to, jak tomu rozumějí klienti, neříkáme jim předem žádné
právní úpravy či náš názor/
o Je jejich nákup legální? Vysvětli.
 Souvisí Tvoje užívání nových drog s tím, kolik máš zrovna peněz? Jak?
 Je pro Tebe jednodušší sehnat NSD než klasické drogy? Proč?
 Znáš další osoby, které užívají NSD? Jak bys je charakterizoval? Kdo jsou?

