
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 296 153 222
fax: +420 296 153 264

Zápis ze 4. schůzky pracovní skupiny
„Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“

v Praze dne 4.11. 2003

Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS), PhDr. Ladislav  Csémy (PCP), Ing. Adéla
Seidlová (CVVM), PhDr. Josef Falář (CASRI), MUDr. Viktor Mravčík (NMS), Marie
Coufalová (NMS), Mgr. Pavla Lejčková (NMS)
Omluveni: MUDr. Běla Studničková (HS HMP), PhDr. Michal Miovský (PsÚ AVČR),
Mgr. Jiří Holub (ÚZIS)

Program:
1. Celopopulační  průzkum zaměřený  na  problematiku  užívání  drog

připravovaný  na  rok  2004  Ústavem  zdravotnických  informací  a  statistiky
(ÚZIS 2004)

- informace o vývoji situace: 
- doposud žádná odezva ze  strany  Ministerstva  zdravotnictví  (MZ)

k plánovanému  průzkumu  i  přes  urgence  Ústavu  zdravotnických
informací a statistiky 

- průzkum by měl být podle dohody realizován z rozpočtu MZ – ÚZIS
nemá  prostředky  na  jeho  realizaci  v případě  nesouhlasného
přístupu MZ

- příprava průzkumu po metodické stránce – dotazník, způsob výběru
– aby mohl  být  eventuelně  realizován  jiným způsobem (vypsání
výběrového řízení, připojení k jinému průzkumu, omnibus) 

- dotazník: 
- ÚZIS doplnil  do dotazníku otázky týkající  se zdravotního stavu –

celkové zdraví, chronická nemocnost a duševní zdraví
- upravené  otázky  týkající  se  sociodemografických  charakteristik

respondentů, doplnění otázek zaměřených na kouření a konzumaci
alkoholu, přeformulování otázek zaměřených na užívání drog podle
modelového  dotazníku  a  doporučení  EMCDDA  (viz  příloha  –
upravený dotazník) 

- diskuze  o  zahrnutí  dalších  otázek  týkajících  se  kontextu  užívání
drog a jejich dostupnosti

2. Minimální set otázek pro školní studie
- plánovaný bod programu nebyl diskutován

Termín další schůzky pracovní skupiny:
Další  schůzka  se  uskuteční  počátkem příštího  roku  (v  únoru),  pokud  nebude
iniciována realizátorem průzkumu (ÚZIS) v dřívějším termínu. Konkrétní termín
schůzky a její program budou upřesněny v pozvánce. 

Zpracovala: Pavla Lejčková
V Praze dne 4.11. 2003

1


