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Motivační dotazník jako intervenční a diagnostický nástroj 
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., Mgr. Andrea Scheansová, Ph.D., MUDr. Hana Karbanová 

 

Souhrn 

Předkládáme původní Motivační dotazník jako intervenční nástroj, který navíc mapuje strukturu motivace 

respondenta k překonání návykové nemoci. Dotazník jsme administrovali 77 respondentům, kteří se léčili pro 

návykovou nemoc. Typická motivační struktura tohoto souboru vypadala následovně: vztahy (69 %), duševní 

zdraví (67 %), životní úroveň (57 %), pracovní oblast (48 %), tělesné zdraví (36 %), právní záležitosti (27 %). 

Dotazník je vhodný zejména k posílení motivace v úvodu léčby. Nabízíme i další různé možnosti jeho použití, 

včetně využívání při skupinové a hromadné terapii. 

Klíčová slova: léčba závislosti – dotazník – motivace – prevence recidiv – bažení (craving) 

 

Úvod 

Posilování motivace patří při léčbě návykových nemocí k nejzajímavějším a nejúčinnějším technikám. Tento 

postup se nejprve začal používat při léčení závislosti na tabáku, ukázalo se však, že je účinný i u jiných 

návykových nemocí, včetně závislosti na alkoholu a patologického hráčství (např. DiClemente et al., 1991, 1999, 

Hodgins et al., 2001, Project MATCH 1997). Následující dotazník jsme vyvinuli primárně jako intervenční 

nástroj. Hlavním cílem při vytváření Motivačního dotazníku bylo během jeho vyplňování posílit motivaci 

k překonání návykové nemoci. Dotazník také poskytuje respondentovi bezprostřední informaci o struktuře jeho 

motivace. Podstatné tedy je, že při vyplňování dotazníku si respondent lépe uvědomí důležité pozitivní i 

negativní důvody ke změně. Dotazník navíc zjišťuje specificky významné motivační oblasti, s nimiž pak může 

terapeut pracovat např. během rozhovoru, který navazuje na vyplnění dotazníku. V praxi jsme např. nechali nově 

přicházejícího pacienta vyplnit Motivační dotazník a rozhovor jsme zahajovali diskusí nad výsledky. 

Domníváme se, že se snížila rezistence a naopak zvýšila ochota k pozitivní změně. 

 

Materiál a metody 

Náš soubor tvořilo 77 respondentů léčených ústavně pro návykovou nemoc nebo docházejících na 

socioterapeutický klub a ambulantní skupinu. 

Celkový počet 77, z toho muži 73, ženy 4 (z toho jedna operovaná transsexuálka), průměrný věk 37,8, SD=11,0. 

U 43 osob se jednalo o závislost na alkoholu, u 3 o závislost na alkoholu v kombinaci s jinou látkou, u 14 

o závislost na nealkoholové droze, u 14 o patologické hráčství a u 3 o patologické hráčství v kombinaci se 

závislostí na psychoaktivní látce. Délka abstinence před vyplněním dotazníku se pohybovala od 0 dní  až do 

9 let, x=204,7 dní, SD=555,5, medián činil 45 dní. 

Respondenty jsme nechali vyplnit původní dotazník, který uvádíme v příloze. Dotazník je sestaven tak, aby ho 

laik dokázal snadno vyhodnotit. Každá ze sekcí dotazníku má stejný počet otázek (tj. 18 otázek), což usnadňuje 

srovnání výsledků v různých oblastech. 

 

Výsledky 

Výsledky shrnujeme v tabulce 1. 

 

Tab. 1. Motivační skóry v jednotlivých oblastech. Celkový motivační skór znamená součet kladných odpovědí 

ve všech oblastech (maximální počet je 108) 

 Počet kladných odpovědí SD % z maxima 

Tělesné zdraví 6,4 4,1 36 % 

Duševní zdraví 12,1 4,1 67 % 

Vztahy 12,5 3,9 69 % 

Pracovní oblast 8,7 4,7 48 % 

Právní záležitosti 4,9 4,6 27 % 

Životní úroveň 10,3 4,4 57 % 

Celkový motivační skór  54,9 18,3 51 % 

 

Odděleně jsme spočítali celkový motivační skór 16 respondentů, kteří v době vyplnění dotazníku abstinovali 

déle než 90 dní. Je zajímavé, že jejich celkový motivační skór činil v průměru x=66,3 (SD=12,3).  Tyto hodnoty 

jsme porovnali se skupinou respondentů abstinujících kratší dobu než 30 dní. Motivační skór textu skupiny činil 

v průměru 54,6 (SD=18,5). Rozdíl mezi oběma skupinami byl statisticky vysoce signifikantní. 
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Diskuse 

Motivační dotazník není nástrojem na kvantitativní měření motivace. Tento dotazník slouží spíše mapování 

jejího rozložení v různých oblastech života. Lze si např. představit situaci, kdy motivace respondenta vychází 

pouze z jediné motivační oblasti (např. vztahů), je však velmi silná. Je ovšem možná i situace opačná, kdy 

motivace vychází z více oblastí, ale je relativně slabá. 

I tak dosahuje průměrný celkový motivační skór respondentů abstinujících více než 90 dní vyšší hodnoty, než  je 

průměr celého souboru. Předpokládáme, že by se mohlo mimo jiné jednat o vliv léčby anebo účasti ve 

svépomocné organizaci. Pro tuto hypotézu ovšem nemáme důkazy. 

Motivační dotazník považujeme za užitečný intervenční nástroj, který navíc mapuje strukturu motivace 

respondenta k překonání návykové nemoci. Možnosti využití Motivačního dotazníku zahrnují mimo jiné: 

 Úvod léčby. Toto období je pro většinu závislých nejobtížnější a spadá sem také největší počet předčasných 

ukončení léčby. Posilování motivace je zde proto zvláště potřebné. 

 Mapování motivace. Výsledky pak terapeut využije v navazujícím motivačním rozhovoru. Typicky se to děje 

kladením vhodných doplňujících otázek, které se týkají pro respondenta významných motivačních oblastí. 

 Zastavení recidivy. Tím se sníží riziko přechodu do nepříznivého motivačního stadia, jímž je prekontemplace  

(nestojí o změnu) nebo kontemplace (váhá se změnou). Naopak to usnadní zastavení recidivy. Práce 

s motivací (zejména negativní) navíc mírní craving neboli bažení ( Nešpor, 2007, Nešpor a Csémy, 1999). 

 Dotazník lze také použít jako úvod k intervenci. Např. vyplnění dotazníku patrně posílí motivaci a usnadní  

např. předání do terapeutické komunity k dlouhodobému pobytu. 

 Dlouhodobé udržování abstinence. U dlouhodobě abstinujících craving zpravidla slábne a zlepšuje se 

sebeovládání. Může také ale slábnout motivace, protože závislý zapomíná na minulé problémy a pokrok, 

jehož dosáhl, začne považovat za samozřejmý. Proto je vhodná nějaká forma dlouhodobé ambulantní léčby 

a práce s motivací, včetně tohoto dotazníku. 

 Motivační dotazník je možné také použít při skupinové nebo hromadné terapii, kdy terapeut otázky čte, 

respondenti si výsledky zaznamenávají. Následně se o výsledcích diskutuje. Je možné např. vyzvat ty, kdo 

měli více jak devět kladných odpovědí v určité oblasti, aby o svých problémech hovořili. Skupinovou práci 

s Motivačním dotazníkem jsme končili spíše optimisticky laděnou diskusí o tom, jak situaci v jednotlivých 

oblastech zlepšit. 

 

Závěr 

Předkládáme původní Motivační dotazník a nabízíme možnosti jeho využití při individuální i skupinové práci 

s lidmi, kteří se léčí pro návykovou nemoc. Dotazník lze volně šířit a budeme rádi, když ho kolegové budou 

používat a sdělí nám své zkušenosti s ním. Tento text včetně dotazníku je volně ke stažení na adrese 

www.drnespor.eu/motdot18.doc. 
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Motivační dotazník pro ty, kdo překonávají návykovou nemoc 
Cílem tohoto dotazníku je, abyste lépe porozuměl své návykové nemoci a posílil motivaci k jejímu překonání. 

Dotazník vám také umožňuje zmapovat vaši motivaci a zjistit, z kterých oblastí života vychází. 

Zakroužkujte odpověď „ano“ nebo „ne“ podle toho, která je blíže pravdě. Pak sečtěte kladné odpovědi 

v jednotlivých sekcích a jejich počty zaneste do tabulky na konci dotazníku. 

 

Tělesné zdraví  

1.  Zhoršila návyková nemoc vaši výkonnost? Ano Ne 

2.  Způsobila vám návyková nemoc bolestivé problémy nebo je zhoršila, včetně např. zubních? Ano Ne 

3.  Zhoršila návyková nemoc vaši pohyblivost? Ano Ne 

4.  Způsobila vám návyková nemoc úraz? Ano Ne 

5.  Zhoršil se během trvání návykové nemoci váš celkový zdravotní stav? Ano Ne 

6.  Způsobila vám návyková nemoc jaterní onemocnění nebo ho zhoršila? Ano Ne 

7.  Způsobila vám návyková nemoc trávicí problémy nebo je zhoršila? Ano Ne 

8.  Způsobila vám návyková nemoc problémy se srdcem nebo je zhoršila? Ano Ne 

9.  Způsobila vám návyková nemoc problémy s vysokým krevním tlakem nebo je zhoršila? Ano Ne 

10.  Způsobila vám návyková nemoc onemocnění žilního systému nebo je zhoršila? Ano Ne 

11.  Způsobila vám návyková nemoc problémy s páteří či klouby nebo je zhoršila? Ano Ne 

12.  Způsobila vám návyková nemoc kožní nemoci nebo je zhoršila? Ano Ne 

13.  Způsobila vám návyková nemoc dýchací problémy nebo je zhoršila? Ano Ne 

14.  Přivodila vám návyková nemoc nějaké infekční onemocnění nebo ho zhoršila? Ano Ne 

15.  Způsobila vám návyková nemoc problémy se zrakem nebo je zhoršila? Ano Ne 

16.  Zhoršila návyková nemoc váš sexuální život? Ano Ne 

17.  Prodělal jste v odvykacím stavu nepříjemné tělesné potíže nebo epileptický záchvat? Ano Ne 

18.  Došlo u vás k těžké otravě alkoholem nebo drogou (předávkování)? Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   

 

Duševní zdraví 

1.  Způsobila vám návyková nemoc jakékoliv duševní potíže nebo je zhoršila? Ano Ne 

2.  Zhoršila vám návyková nemoc duševní výkonnost? Ano Ne 

3.  Způsobila vám návyková nemoc stavy úzkosti nebo strachu? Ano Ne 

4.  Způsobila vám návyková nemoc stavy smutku nebo výčitky svědomí? Ano Ne 

5.  Způsobila vám návyková nemoc podrážděnost? Ano Ne 

6.  Docházelo u vás v důsledku návykové nemoci ke střídání nálad? Ano Ne 

7.  Vedla u vás návyková nemoc k hněvu? Ano Ne 

8.  Míval jste bažení, tj. silnou a těžko zvladatelnou touhu se návykově chovat? Ano Ne 

9.  Ovládal jste se špatně kvůli návykové nemoci? Ano Ne 

10.  Pozoroval jste u sebe v průběhu návykové nemoci poruchy paměti? Ano Ne 

11.  Pozoroval jste u sebe v průběhu návykové nemoci poruchy soustředění? Ano Ne 

12.  Pozoroval jste u sebe v průběhu návykové nemoci poruchy spánku? Ano Ne 

13.  Měl jste v důsledku návykové nemoci nepříjemné sny? Ano Ne 

14.  Vedla návyková nemoc u vás ke stavům zmatenosti? Ano Ne 

15.  Měl jste v důsledku návykové nemoci halucinace? Ano Ne 

16.  Měl jste v důsledku návykové nemoci pocity pronásledování? Ano Ne 

17.  Uvažoval jste v důsledku návykové nemoci o sebevraždě? Ano Ne 

18.  Dopustil jste se v důsledku návykové nemoci sebevražedného jednání? Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   

 

Vztahy 

1.  Lhal jste kvůli návykové nemoci? Ano Ne 

2.  Vyčítali vám druzí vaše návykové chování? Ano Ne 

3.  Docházelo kvůli návykové nemoci ve vašich vztazích s lidmi k napětí? Ano Ne 

4.  Trpěl jste kvůli návykové nemoci častějšími hádkami s blízkými lidmi? Ano Ne 

5.  Byl kvůli návykové nemoci ohrožen nějaký pro vás důležitý vztah? Ano Ne 

6.  Ztratil jste kvůli návykové nemoci nějaký pro vás důležitý vztah? Ano Ne 

7.  Oslabila návyková nemoc vaši autoritu a prestiž v širším okolí? Ano Ne 

8.  Oslabila návyková nemoc vaši autoritu a prestiž v rodině? Ano Ne 
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9.  Měl jste kvůli návykové nemoci nějaký násilný konflikt s blízkými lidmi? Ano Ne 

10.  Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci vaše komunikace s kvalitními lidmi? Ano Ne 

11.  Přestávaly vás v důsledku návykové nemoci vztahy s lidmi kolem sebe zajímat? Ano Ne 

12.  Přestával jste v důsledku návykové nemoci druhým rozumět? Ano Ne 

13.  Styděl jste se kvůli návykové nemoci? Ano Ne 

14.  Poškodila návyková nemoc vaši pověst? Ano Ne 

15.  Vyhýbal jste se kvůli návykové nemoci druhým lidem? Ano Ne 

16.  Zanedbával jste kvůli návykové nemoci potřeby druhých lidí? Ano Ne 

17.  Vnímal jste druhé lidi především jako zdroj peněz? Ano Ne 

18.  Cítíte se kvůli návykové nemoci osamělý? Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   

 

Pracovní oblast 

1.  Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci vaše pracovní výkonnost? Ano Ne 

2.  Byl jste v důsledku návykové nemoci v práci ospalý a unavený? Ano Ne 

3.  Zanedbal jste kvůli návykové nemoci v práci něco podstatného? Ano Ne 

4.  Chodil jste kvůli návykové nemoci pozdě do práce nebo dříve odcházel? Ano Ne 

5.  Nešel jste někdy kvůli návykové nemoci vůbec do práce? Ano Ne 

6.  Měl jste kvůli návykové nemoci v práci častější slovní konflikty? Ano Ne 

7.  Ohrozila návyková nemoc v práci vaši bezpečnost (např. při řízení auta)? Ano Ne 

8.  Přestávali vám kvůli návykové nemoci v práci důvěřovat? Ano Ne 

9.  Vybíral jste si kvůli návykové nemoci dovolenou po dnech? Ano Ne 

10.  Zhoršila návyková nemoc vaše vzdělání nebo pracovní uplatnění? Ano Ne 

11.  Oslabila návyková nemoc vaši zdravou ctižádost? Ano Ne 

12.  Měl jste kvůli návykové nemoci v práci nějaký násilný konflikt? Ano Ne 

13.  Byl jste kvůli návykové nemoci z práce propuštěn nebo vyloučen ze školy? Ano Ne 

14.  Byl jste kvůli návykové nemoci déle jak měsíc nezaměstnaný? Ano Ne 

15.  Přestávala vás kvůli návykové nemoci práce bavit? Ano Ne 

16.  Ohrožoval jste v práci kvůli návykové nemoci bezpečnost druhých? Ano Ne 

17.  Poklesla v souvislost s návykovou nemocí v práci vaše sebedůvěra? Ano Ne 

18.  Stávalo se, že v souvislosti s návykovou nemoci jste se bál jít do práce? Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   

 

Právní záležitosti 

1.  Stěžoval si někdo úřadům na vaše chování v důsledku návykové nemoci?  Ano Ne 

2.  Uvažoval jste kvůli návykové nemoci někdy o spáchání trestného činu? Ano Ne 

3.  Spáchal jste někdy kvůli návykové nemoci krádež v rodině? Ano Ne 

4.  Spáchal jste někdy kvůli návykové nemoci krádež mimo rodinu? Ano Ne 

5.  Byl jste někdy přivezen na záchytku? Ano Ne 

6.  Dopustil jste se kvůli návykové nemoci někdy loupežného přepadení? Ano Ne 

7.  Dopustil jste se někdy kvůli návykové nemoci podvodu nebo zpronevěry peněz? Ano Ne 

8.  Dopustil jste se někdy kvůli návykové nemoci výtržnosti? Ano Ne 

9.  Dopustil jste se někdy v důsledku návykové nemoci nedbalostního trestného činu? Ano Ne 

10.  Prodával jste někdy nebo vyráběl kvůli návykové nemoci něco nezákonného? Ano Ne 

11.  Vyhrožoval vám a druhým někdo nebo vás vydíral kvůli návykové nemoci? Ano Ne 

12.  Stýkal jste se kvůli návykové nemoci s lidmi, kteří se trestné činnosti dopouštěli? Ano Ne 

13.  Dopustil jste se v důsledku návykové nemoci agresivního jednání vůči předmětům? Ano Ne 

14.  Dopustil jste se v důsledku návykové nemoci agresivního jednání vůči lidem? Ano Ne 

15.  Byl jste v minulosti odsouzen pro trestnou činnost související s návykovou nemocí? Ano Ne 

16.  Jste nyní v podmínce nebo máte neodpracované hodiny veřejně prospěšných prací? Ano Ne 

17.  Jste nyní trestně stíhán pro trestnou činnost související s návykovou nemocí? Ano Ne 

18.  Vzhledem k tomu, s jakými lidmi jste se stýkal, obáváte se nyní o svou bezpečnost? Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   

 

Finance a životní úroveň 

1.  Ztrácel jste často kvůli návykové nemoci čas? Ano Ne 

2.  Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci vaše finanční situace? Ano Ne 

3.  Spotřeboval jste kvůli návykové nemoci více peněz, než jste stačil poctivě vydělat? Ano Ne 
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4.  Odpíral jste si kvůli návykové nemoci kulturu? Ano Ne 

5.  Odpíral jste si kvůli návykové nemoci kvalitní jídlo? Ano Ne 

6.  Odpíral jste si kvůli návykové nemoci přiměřené oblečení? Ano Ne 

7.  Nebyl jste kvůli návykové nemoci ani schopen koupit blízkým lidem dárek k narozeninám? Ano Ne 

8.  Byl z vás kvůli návykové nemoci někdy bezdomovec? Ano Ne 

9.  Trpěla kvůli návykové nemoci vaše hygiena? Ano Ne 

10.  Půjčoval jste si kvůli návykové nemoci peníze? Ano Ne 

11.  Přišel jste kvůli návykové nemoci o více peněz, než vyděláte za tři měsíce? Ano Ne 

12.  Máte kvůli návykové nemoci dluhy (včetně dluhů vůči blízkým lidem)? Ano Ne 

13.  Máte kvůli návykové nemoci dluhy vyšší než trojnásobek měsíčního platu? Ano Ne 

14.  Máte kvůli návykové nemoci exekuci na plat? Ano Ne 

15.  Vedl jste kvůli návykové nemoci chudý životní styl? Ano Ne 

16.  Byl jste kvůli návykové nemoci nespokojený se svým životem? Ano Ne 

17.  Měl jste pocit, že se kvůli návykové nemoci neovládáte a ztrácíte svobodu? Ano Ne 

18.  Bude se vám dařit lépe, až návykovou nemoc překonáte? Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   

 

Součty kladných odpovědí v jednotlivých sekcích zaneste do tabulky. Z oblastí, kde je nejvyšší počet odpovědí 

„ano“, vychází vaše nejsilnější motivace k překonání návykového problému. 

 Počet odpovědí „ano“ v sekcích Pořadí oblastí podle počtu kladných odpovědí 

Tělesné zdraví   

Duševní zdraví   

Vztahy   

Pracovní oblast   

Právní záležitosti   

Životní úroveň   

 

Sečtěte kladné odpovědi ve všech sekcích a získáte celkový motivační skór. Ten se může hodit např. při 

porovnání výsledků s časovým odstupem: 

Celkový motivační skór  

 

Identifikační údaje 

Jméno a příjmení:  

Počet dovršených let věku:  

Hlavní důvod léčby zde:  

Jak dlouho abstinujete od alkoholu, drog a  

hazardu (uveďte počet dní) 

 

 

Sem můžete ještě doplnit své poznámky a postřehy: 

 


