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1 PŘÍLOHY 

1.1 PŘÍLOHA Č. 1 – DOTAZNÍK VERZE Č. 1 (PILOTNÍ TESTOVÁNÍ) 
Návrh anonymního dotazníku k bakalářské práci: Prevalence řízení pod vlivem 

alkoholu u klientů oddělení 19 pro léčbu návykových nemocí v Psychiatrické 

nemocnici Brno za období září- prosinec 2016 

Vámi zvolenou odpověď zakroužkujte 

1. Kolik Vám je let:  1. 18-30          2. 31-45        3. 46-60       4. 61 a více 

2. Pohlaví:              1. muž  2. žena 

3. Rodinný stav:   

1. svobodná/svobodný 

2. ženatý, vdaná 

3. rozvedená/rozvedený 

4. vdova/vdovec 

5. registrované partnerství 

4. Vzdělání:  

                              1. základní škola 

                              2. odborné učiliště 

                              3. střední škola 

                              4. vyšší odborná škola 

                              5. vysoká škola 

5. Jste vlastníkem řidičského průkazu? 

                              1. ano 

                              2. ne 

(Pokud je vaše odpověď ne – dále již neodpovídejte, děkuji) 

6. Jak často řídíte motorové vozidlo? 

                              1. denně 

                              2. několikrát týdně 
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                              3. několikrát měsíčně                       

7. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu? 

                              1. ano 

                              2. ne 

(Pokud je vaše odpověď ne – dále již neodpovídejte, děkuji) 

8. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem alkoholu? 

                              1. v posledním měsíci 

                              2. posledním roce 

                              3. déle než v posledním roce 

9. Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu? 

                               1. ano                             

                               2. ne 

10. Zavinil/a jste pod vlivem alkoholu dopravní nehodu nebo dopravní přestupek? 

                              1. ano 

                              2. ne 

11. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo bez řidičského průkazu? 

                              1. ano 

                              2. ne 

12. Co považujete za nejlepší prevenci proti řízení pod vlivem alkoholu? 

                              1. smrt blízké osoby 

                              2. vyšší pokuty 

                              3. častější kontroly 

                              4. kampaně typu „Nemyslíš, zaplatíš“ 

                              5. různé kombinace 

13. Uveďte, jaké sankce vyplývají pro řidiče při  porušení silničního zákona - jízdě pod 

vlivem alkoholu  



iii 
 

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

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

……………………………………………………………………………………. 
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1.2 PŘÍLOHA Č. 2 – DOTAZNÍK VERZE Č. 2, FINÁLNÍ VERZE 
ANONYMNÍ DOTAZNÍK 

Vážená paní, pane, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který se zaměřuje na řízení 

motorových vozidel pod vlivem alkoholu. Výsledky výzkumu budou výchozí informací 

pro závěrečnou práci. Děkuji Vám za spolupráci. Vaší ochoty a upřímných odpovědí si 

velmi vážím.   

   Bartoňová Petra 

Vámi zvolenou odpověď zakroužkujte 

1. Kolik Vám je let:  1. 18-30          2. 31-45        3. 46-60       4. 61 a více 

2. Pohlaví:              1. muž  2. žena 

3. Rodinný stav:   

1. svobodná/svobodný 

2. ženatý, vdaná 

3. rozvedená/rozvedený 

4. vdova/vdovec 

5. registrované partnerství 

4. Vzdělání:  

                              1. základní škola 

                              2. odborné učiliště 

                              3. střední škola 

                              4. vyšší odborná škola 

                              5. vysoká škola 

5. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo bez řidičského průkazu? 

                              1. ano 

                              2. ne 

6. Co považujete za nejlepší prevenci proti řízení pod vlivem alkoholu? 
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                              1. smrt blízké osoby 

                              2. vyšší pokuty 

                              3. častější kontroly 

                              4. kampaně typu „Nemyslíš, zaplatíš“ 

                              5. různé kombinace 

7. Uveďte, jaké sankce vyplývají pro řidiče při  porušení silničního zákona - jízdě pod 

vlivem alkoholu  

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

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

……………………………………………………………………………………. 

8. Jste vlastníkem řidičského průkazu? 

                              1. ano 

                              2. ne 

(Pokud je vaše odpověď ne – dále již neodpovídejte, děkuji) 

9. Jak často řídíte motorové vozidlo? 

                              1. denně 

                              2. několikrát týdně 

                              3. několikrát měsíčně                       

10. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu? 

                              1. ano 

                              2. ne 

(Pokud je vaše odpověď ne – dále již neodpovídejte, děkuji) 

11. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem alkoholu? 

                              1. v posledním měsíci 

                              2. posledním roce 

                              3. déle než v posledním roce 

12. Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu? 

                               1. ano                             
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                               2. ne 

13. Zavinil/a jste pod vlivem alkoholu dopravní nehodu nebo dopravní přestupek? 

                              1. ano 

                              2. ne 

         Děkuji Vám 
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1.3 PŘÍLOHA Č. 3 – VYJÁDŘENÍ ETICKÉ KOMISE- PILOTNÍ TESTOVÁNÍ 
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1.5 PŘÍLOHA Č. 4 –  VYJÁDŘENÍ ETICKÉ KOMISE – FINÁLNÍ VERZE 

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO 

Húskova 2, 618 32 Brno 

 

Vážená paní Váš dopis zn.:  

Petra Bartoňová Ze dne:  

stanice 19 Naše zn.. 157/2017/OPO 

PNB Vyřizuje: OPO 

 Telefon: 548 123 207 

 E-mail: pravni.odd@pnbrno.cz 

 V Brně dne: 18. 4. 2017 

Vážená paní Bartoňová, 

Etická komise Psychiatrické nemocnice Brno obdržela Vaši žádost o schválení dodatku k 
anonymnímu dotazníkovému šetření u klientů stanice 19 PNB, kterému bylo Etickou komisí 
Psychiatrické nemocnice Brno vyhověno dne 23. 9. 2016. Ve své žádosti uvádíte, že se jedná 
pouze o změnu struktury dotazníku při zachování jeho obsahu. To dokládáte původním i 
pozměněným zněním předmětného dotazníku. 

Tímto Vám sděluji, že k pozměněnému anonymnímu dotazníku nemám připomínky a Etická 
komise Psychiatrické nemocnice Brno tak Vaší žádosti vyhovuje. 

S pozdravem 

 

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. 
předseda Etické komise PNB 

Bankovní spojení:IC: 00160105 Telefon: 548 123 1 1 1 Česká národní banka DIČ: CZ00160105 FAX: 548 123 200 
č. ú. 71330-621/0710  
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1.6 PŘÍLOHA Č. 5 – INFORMOVANÝ SOUHLAS – PŘEDKLÁDÁN K 

PODPISU VŠEM RESPONDENTŮM 
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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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


