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 z 5. schůzky pracovní skupiny
„Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“
v Praze dne 12.10. 2004
Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr
Sadílek (LIC), Mgr. Pavla Lejčková (NMS)
Program: Příprava a harmonogram realizace celopopulačního průzkumu o
užívání drog v České republice v roce 2004 (realizátorem je Ústav zdravotnických
informací a statistiky)
- informace o vývoji situace, harmonogram realizace:
(Mgr. Lejčková)
- na celopopulační průzkum byla v dotačním řízení RVKPP vyčleněna
požadovaná částka na první část – sběr dat (978 775 Kč), peníze budou
uvolněny poté, co budou doporučení Dotačního výboru schváleny RVKPP
- jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) je plánováno
na 8.11. 2004
(PhDr. Sadílek a Mgr. Brožová)
- sběr dat proběhne na přelomu října a listopadu 2004 (ukončení sběru dat
předpokládáno 2. – 3. týden v listopadu)
- výběrový soubor: 3500 respondentů (+ rezerva), ve věku 18 – 64 let;
průzkum nebude realizován ve věkové skupině 15 –18 let vzhledem k tomu,
že pro zapojení osob v tomto věku by byl nutný souhlas jejich rodičů
- výběr respondentů bude zadán firmě SCaC, jedná se o náhodný výběr
respondentů na základě volebních okrsků; reprezentativní znaky: pohlaví, věk
a region, doporučení tazatelům zohlednit také vzdělání respondenta
- tisk dotazníků (po odsouhlasení finální verze) zajišťuje ÚZIS,
- terénní sběr dat bude realizován firmou SONES (PhDr. Sadílek)
prostřednictvím školených tazatelů (na 1 tazatele cca. 10 rozhovorů)
- před samotnou realizací proběhne pilotní testování dotazníku u cca. 50
respondentů
- přepis dat a jejich kontrolu provede následně ÚZIS
- analýza průzkumu plánována na první polovinu roku 2005
-

finalizace dotazníku:
přestrukturování dotazníku: otázky nebudou členěny na jednotlivé typy
návykových látek, ale do logických celků (užívání, dostupnost, názory a
postoje)
doplnění otázek týkajících se dostupnosti drog do dotazníku
přesunutí bloku otázek týkajících se respondenta (věk, pohlaví, rodinný stav,
vzdělání a ekonomická aktivita) na konec dotazníku
přeformulování některých otázek týkajících se kouření
úkoly:
upravit otázku týkající se kouření
- PhDr. Csémy
dopracovat finální podobu dotazníku (zanést navrhované změny)
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-

- Mgr. Brožová a Mgr. Lejčková
dopracovat do dotazníku pokyny pro tazatele
- Mgr. Brožová, Mgr. Lejčková, PhDr. Sadílek
odsouhlasit definitivní verzi dotazníku
- Mgr. Brožová, PhDr. Sadílek
zajistit tisk dotazníků (3800 ks)
- Mgr. Brožová
zajistit školení tazatelů
- PhDr. Sadílek
provést pilotní průzkum mezi 50 respondenty
- PhDr. Sadílek
připravit smlouvu o realizaci první části průzkumu (výběr respondentů, terénní
sběr dat) mezi ÚZISem a agenturou SONES
- PhDr. Sadílek

Termín další schůzky pracovní skupiny:
Další schůzka se uskuteční v závislosti na vývoji příprav a realizaci průzkumu.
Termín schůzky bude upřesněn v pozvánce.
Zpracovala: Pavla Lejčková
V Praze dne 12.10. 2004
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