
Přílohy 

1 Dotazník 
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na užívání kokainu studenty na vysokých a vyšších 

odborných školách. Prosím vás o pět minut Vašeho času a upřímné odpovědi na 

otázky. Veškerá zpracovaná data jsou anonymní. Všechna data budou zpracována v 

bakalářské práci: "Užívání kokainu studenty na pražských vysokých a vyšších odborných 

školách: dotazníkové šetření". 

1. Pohlaví: 

□muž           □žena 

2. Věk:  ______ 

 

3. Jaké je zaměření vašeho studia?  

□Humanitní a společenské               □Lékařské           □Umění a kultura  

□Přírodovědné                                    □Technika a IT   □Ekonomické 

Jiné: _________________________ 

4. Typ studia: 

□bakalářské      □magisterské    □vyšší odborná škola 

 

5. Vyzkoušel/a jste během svého života kokain?  

□ano    □ne, nemám zájem    □ne, ale do budoucna mám zájem 

 

6. Užil/a jste kokain (zaškrtněte odpovídající informaci): 

□během posledních 30 dnů    □během posledního roku 

□alespoň 1x za život                 □nikdy 

7. Doplňte tvrzení tak, jak je pro vás charakteristické: „Kokain užívám…“ 

□Denně nebo téměř denně                        □3 – 4krát týdně 

□1 – 2krát týdně                                           □1 – 3krát měsíčně 

□Méně často než jednou měsíčně            □nikdy 
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8. S Jakými jinými látkami kokain kombinujete? (možnost více než jedné odpovědi) 

□nekombinuji, užívám pouze kokain                          □alkohol 

□MDMA (extáze)                                                            □ketamin 

□pervitin                                                                          □marihuana  

□jiné: ___________________________                    □neužívám kokain 

 

 

9. Zaškrtněte prosím každý výrok tak, jak je pro vás charakteristické: 

 

 Vždy Skoro 

vždy 

Občas Málokdy Nikdy  

Kokain užívám ve společnosti/ s 

přáteli 

     

Kokain užívám sám/sama      

Kokain užívám během dne      

Kokain užívám na večírku/ 

party 

     

Kokain užívám během 

pracovního týdne 

     

Kokain užívám o víkendu      

 

10. Jakým způsobem se ke kokainu dostanete nejčastěji? 

□skrze přátelé                                      □od dealera/ jednoho pevného kontaktu  

□od náhodných lidí na akci/ večírku                                       □přes internet 

□jiné: __________________________________                □ neužívám kokain 

 

11. Kolik za kokain měsíčně utratíte peněz?  

□Méně než 1000Kč      □ okolo 1000Kč           □Více než 1000Kč  

□Více než 5000Kč         □Více než 10 000Kč      □Jiná částka: ________ 

□neužívám kokain 
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12. Uveďte prosím váš zdroj přijmu: 

□pracuji               □od rodičů/prarodičů               □kombinuji práci a kapesné 

□studijní stipendium                □nelegálně         □Jiné:____________________ 

□neužívám kokain 

 


