
 
 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

Postoje studentů středních škol k užívání a uživatelům alkoholu a marihuany1 

Strana 1 - První strana 

Dobrý den, 

 

Asi mě neznáte a já zas neznám Vás. Jsem Vojtěch Krátký, je mi 25 a dokončuju magistra na 

Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. K tomu, abych to dokončil, musím mimo jiné napsat 

diplomku, a k tomu potřebuji právě Vás. Zajímám se o postoje studentů středních škol k užívání 

a uživatelům alkoholu a marihuany a chci zjistit, jestli vy a Vaše rodiče vnímáte tyto látky 

nějakým rozdílným způsobem.  

 

Věnujte mi, prosím, asi 6 minut a vyplňte tento dotazník. 

 

Pár informací, které musím zmínit: 

1. Dotazník je striktně anonymní - nevím, kdo jste, jak se jmenujete, co jste měli včera k 

obědu...a tak to taky zůstane. Neptám se na žádný identifikační údaj.   

2. Dotazník je založený na dobrovolné účasti - je na Vás, jestli to vyplníte nebo ne. Můžete z 

dotazníku odejít, kdykoliv budete chtít. 

3. Díky anonymitě Vás nemohu identifikovat na základě odpovědí - nehrozí, že by třeba rodiče 

nebo učitelé mohli zjistit, kdo a jak odpovídal.  

4. Výsledky výzkumu budou uvedeny v diplomové práci, kterou Vám, v případě zájmu, mohu 

poslat či bude od července dostupná zde.  

5. Tento dotazník je určen pouze pro osoby, co dovršily 18 let 

 

 

Pokud souhlasíte se všemi zmíněnými body, pusťte se do toho. 

 

Moc díky! 

 

S pozdravem 

 
1 Nakopírováno a upraveno z click4survey.cz. Baterie otázek, včetně filtrů odpovědí nebylo možné překopírovat, 

proto jsou baterie ručně přepsány. Filtrované otázky jsem naznačil odsazením. Jednotlivé otázky jsem od sebe 

oddělil čárou pro lepší přehled. Originál dotazníku je k dispozici ZDE (do 1. 7. 2021).  

https://www.click4survey.cz/s4/42947/d5ba03e4


 
 

Vojtěch Krátký 

S výše zmíněnými body: 

Souhlasím 

Nesouhlasím 

 

Představte si, prosím, uvedený scénář a zkuste na něj odpověď dle Vašeho uvážení: 

1. Jana jde s jejím kamarádem v pátek večer do klubu na diskotéku. Rodiče Janě řekli, 

ať se vyhne pití alkoholu. Nicméně její dobrý kamarád alkohol pije, a navíc Janu vyzývá, 

ať si dá taky. Jak by se měla Jana zachovat? 

a) Poslechnout rodiče 

b) Poslechnout kamaráda  

c) Jiné (doplňte)… 

 

Zaškrtněte, prosím, políčko, které je nejblíže Vašemu názoru (v každém řádku pouze jedna 

možnost). 

(Pravidelné, dlouhodobé užívání = užívání alespoň 3 jednotek (3 sklenice alkoholu nebo 3 

„jointy“) třikrát týdně po dobu alespoň jednoho roku) 

2. Co je škodlivější pro psychické a fyzické zdraví jedince?  

a) Co si myslíte, že je škodlivější pro psychické zdraví jedince při pravidelném a dlouhodobém 

užívání? 

a) užívání alkoholu 

b) užívání marihuany 

c) obojí je škodlivé stejně 

d) ani jedno není škodlivé 

e) nelze určit 

f) nevím 

 

b) Co si myslíte, že je škodlivější pro fyzické zdraví jedince při pravidelném a dlouhodobém 

užívání? 

a) užívání alkoholu 

b) užívání marihuany 

c) obojí je škodlivé stejně 

d) ani jedno není škodlivé 

e) nelze určit 



 
 

f) nevím 

 

 

3. Užívání jaké látky spatřujete jako škodlivější pro společnost? 

a) užívání alkoholu 

b) užívání marihuany 

c) obojí je škodlivé stejně 

d) ani jedno není škodlivé 

e) nelze určit 

f) nevím 

 

4. Uživatelé jaké látky způsobují více problémů ve společnosti? 

a) uživatelé alkoholu 

b) uživatelé marihuany 

c) obě kategorie uživatelů způsobují stejně problémů 

d) ani jedna z kategorií nezpůsobuje problémy ve společnosti 

e) nevím 

 

5. Zkuste si představit následující situaci a odpovězte, prosím, na ní, dle Vašeho vlastního 

uvážení: 

Do bytu vedle Vás se má nastěhovat jeden ze dvou zájemců: člověk, který denně vypije láhev 

tvrdého alkoholu a člověk, který denně vykouří zhruba 1g marihuany (cca 3 jointy). Pokud 

byste museli vybrat jednoho z nich, koho byste radši měli za souseda? 

a) člověka, co pije alkohol 

b) je mi to jedno 

c) člověka, co pije kouří marihuanu 

d) nevím 

 

Zaškrtněte, prosím, políčko, které je nejblíže Vašemu názoru (v každém řádku pouze jedna 

možnost). 

6. Míra přijatelnosti marihuany a alkoholu 

 

Do jaké míry je podle vás přijatelná konzumace marihuany?  



 
 

a) přijatelná pravidelná konzumace   

b) přijatelná občasná konzumace   

c) přijatelné pouze vyzkoušet   

d) zcela nepřijatelné   

e) nevím 

  

Do jaké míry je podle vás přijatelná konzumace alkoholu?  

a) přijatelná pravidelná konzumace   

b) přijatelná občasná konzumace   

c) přijatelné pouze vyzkoušet   

d) zcela nepřijatelné   

e) nevím 

 

7. Zkuste si představit níže zmíněnou situaci a odpovězte, prosím, na ní: 

Čtyři dobří kamarádi a zároveň studenti (Petr, Jiří, Jan a Pavel) ve čtvrtém ročníku střední školy 

se každou středu pravidelně scházejí po škole u Petra doma a hrají na PlayStationu 5. Petr 

jednou přinesl marihuanu s tím, že jí chce vyzkoušet. Ostatní souhlasili a vyzkoušeli ji. Stala se 

z toho středeční tradice. Jiří po měsíci přitáhl dalšího kamaráda Jana, který ale nevěděl, že 

ostatní zde užívají marihuanu a nemá s ní žádné zkušenosti. Petr mu pošle jointa. 

a) Kdybyste byl/a Jan, jak byste se zachoval/a? 

a) zkusil/a bych 

b) odmítl/a bych  

c) nevím  

 

b) Přišel/a byste příští středu znovu, kdybyste věděl/a, že zde budou užívat marihuanu? 

(Stejný scénář jako v předchozí otázce:) 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

c) Narušilo by to nějak váš vztah s těmito lidmi? 

ano, přestal bych se s nimi kamarádit 

ano, ale nepřestal bych se s nimi kamarádit 



 
 

ne, ale změnil bych o nich mínění 

vůbec by to nenarušilo vztah s těmito lidmi 

nevím 

 

Zaškrtněte, prosím, políčko, které je nejblíže Vašemu názoru (v každém řádku pouze jedna 

možnost) 

 

8. Míra přijatelnosti návykových látek dle Vašich rodičů? 

a) Do jaké míry si myslíte, že Vaši rodiče považují užívání alkoholu za přijatelné? 

přijatelná pravidelná konzumace   

přijatelná občasná konzumace  

přijatelné pouze vyzkoušet  

zcela nepřijatelné  

nevím  názory mezi otcem a matkou se liší  

nechci odpovědět 

 

aa) Do jaké míry Vaše matka považuje přijatelnou konzumaci alkoholu? 

přijatelná pravidelná konzumace  

přijatelná občasná konzumace 

přijatelné pouze vyzkoušet 

zcela nepřijatelné 

nevím 

nemám otce 

 

aaa) Do jaké míry Váš otec považuje přijatelnou konzumaci alkoholu? 

přijatelná pravidelná konzumace  

přijatelná občasná konzumace 

přijatelné pouze vyzkoušet 

zcela nepřijatelné 

nevím 

nemám otce 

 



 
 

 

b) Do jaké míry si myslíte, že Vaši rodiče považují užívání marihuany za přijatelné? 

přijatelná pravidelná konzumace   

přijatelná občasná konzumace  

přijatelné pouze vyzkoušet  

zcela nepřijatelné  

nevím  názory mezi otcem a matkou se liší  

nechci odpovědět 

 

 

bb) Do jaké míry Vaše matka považuje přijatelnou konzumaci marihuany? 

přijatelná pravidelná konzumace  

přijatelná občasná konzumace 

přijatelné pouze vyzkoušet 

zcela nepřijatelné 

nevím 

nemám otce 

 

Bbb) Do jaké míry Váš otec považuje přijatelnou konzumaci marihuany? 

přijatelná pravidelná konzumace  

přijatelná občasná konzumace 

přijatelné pouze vyzkoušet 

zcela nepřijatelné 

nevím 

nemám otce 

 

9. Je pátek večer. Večer máte volný a víte, že Vás zítra nic nečeká. Kdybyste si musel 

vybrat, jestli si dáte marihuanu nebo alkohol, co byste si vybral/a? 

a) alkohol 

b) marihuana 

c) obojí 

d) ani jedno 



 
 

e) nevím 

 

10. Sdílí/sdíleli s Vámi Vaši rodiče jejich zkušenosti s návykovými látkami? 

a) ano 

b) ne 

c) nechci odpovědět 

 

11. Mají Vaši rodiče zkušenosti s marihuanou? 

a) ano, užívají pravidelně  

b) ano, občas si dají 

c) vyzkoušeli pouze jednou 

d) užívali, ale už neužívají 

e) ne  

f) nevím 

g) rodiče mají odlišné zkušenosti -  

 

a) Jakou zkušenost má vaše matka s marihuanou? 

a) užívá pravidelně 

b) občas si dá 

c) vyzkoušela pouze jednou 

d) užívala, ale už neužívá 

e) matka nemá zkušenosti 

f) nevím 

 

b) Jakou zkušenost má váš otec s marihuanou? 

a) užívá pravidelně 

b) občas si dá 

c) vyzkoušel pouze jednou 

d) užíval, ale už neužívá 

e) otec nemá zkušenosti 

f) nevím 

 



 
 

12. Mají Vaši rodiče zkušenosti s alkoholem? 

a) ano, užívají pravidelně  

b) ano, občas si dají 

c) vyzkoušeli pouze jednou 

d) užívali, ale už neužívají 

e) ne  

f) nevím 

g) rodiče mají odlišné zkušenosti- 

 

a) Jakou zkušenost má váš otec s alkoholem? 

a) užívá pravidelně 

b) občas si dá 

c) vyzkoušel pouze jednou 

d) užíval, ale už neužívá 

e) otec nemá zkušenosti 

f) nevím 

 

b) Jakou zkušenost má vaše matka s alkoholem? 

a) užívá pravidelně 

b) občas si dá 

c) vyzkoušela pouze jednou 

d) užívala, ale už neužívá 

e) matka nemá zkušenosti 

f) nevím 

 

 

13. Zkušenosti s návykovými látkami. 

a) Zkusil/a jste někdy marihuanu? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nechci odpovědět 

  



 
 

b) Zkusil/a jste někdy alkohol?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Nechci odpovědět 

 

14. S kým jste poprvé zkusil marihuanu? 

a) Sám 

b) S příbuznými 

c) S kamarády 

d) Nevím 

e) Jiné 

 

15. S kým jste poprvé zkusil alkohol? 

a) Sám 

b) S příbuznými 

c) S kamarády 

d) Nevím 

e) Jiné 

 

16. Chtěl byste zůstat ve vztahu s přítelem/přítelkyní, co každý den užije marihuanu? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

17. Chtěl byste zůstat ve vztahu s přítelem/přítelkyní, co každý den užije alkohol? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

18. Osobně znám někoho, kdo užívá návykové látky. 

a) Osobně znám někoho, kdo užívá alkohol 

a) Ano- 



 
 

b) Ne 

c) Nechci odpovědět 

 

Jedná se o: 

a) kamaráda 

b) známého 

c) příbuzného 

d) jiné (doplňte) 

 

b) Osobně znám někoho, kdo užívá marihuanu 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nechci odpovědět 

 

Jedná se o: 

a) kamaráda 

b) známého 

c) příbuzného 

d) jiné (doplňte) 

 

19. Jak dostupné spatřujete ve vašem školním prostředí obstarat si marihuanu? 

a) Velmi snadno dostupné 

b) Spíše snadno dostupné 

c) Spíše obtížně dostupné 

d) Velmi obtížně dostupné 

e) Nedokážu posoudit dostupné 

 

 

20. Toleruji, že mladí lidé v mém věku zkouší marihuanu i přesto, že její výroba, prodej 

a držení je trestné. 

a) Rozhodně souhlasím 

b) Spíše souhlasím 



 
 

c) spíše nesouhlasím 

d) rozhodně nesouhlasím 

Rozhodněte, zda (do jaké míry) souhlasíte s následujícím tvrzením: 

 

21. Kdyby byla marihuana legalizovaná, užívání bych toleroval/a 

a) Rozhodně souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) spíše nesouhlasím 

d) rozhodně nesouhlasím 

 

 

22. Pohlaví: 

Muž 

Žena 

Nechci odpovědět 

Jiné 

 

23. Velikost populace v bydlišti: 

a) 0 – 500 obyvatel 

b) 501- 1000 obyvatel 

c) 1000 – 3000 obyvatel 

d) 3001 – 10 000 obyvatel 

e) 10 001 – 20 000 obyvatel 

f) 20 001 – 40 000 obyvatel 

g) 40 001 a více obyvatel 

 

24. Měsíční finanční příjem rodičů: 

a) Příjem matky 

Do 10 000   

10 001 – 12 000   

12 001 – 15000  

15 001 – 20 000  



 
 

20 001 – 30 000  

30 001 – 40 000   

40 001 – více  

Rodič nepracuje   

Nevím   

Nechci odpovědět 

 

b) Příjem otce  

Do 10 000   

10 001 – 12 000   

12 001 – 15000  

15 001 – 20 000  

20 001 – 30 000  

30 001 – 40 000   

40 001 – více  

Rodič nepracuje   

Nevím   

Nechci odpovědět 

 

25. Vzdělání rodičů: 

a) Vzdělání otce 

a) základní vzdělání   

b) střední vzdělání (bez výučního listu a bez maturity)  

c) střední vzdělání s výučním listem  

d) střední vzdělání s maturitou  

e) vyšší vzdělání s diplomem  

 

b) Vzdělání matky  

a) základní vzdělání   

b) střední vzdělání (bez výučního listu a bez maturity)  

c) střední vzdělání s výučním listem  

d) střední vzdělání s maturitou  



 
 

e) vyšší vzdělání s diplomem  

 

26. Mí rodiče: 

a) jsou sezdaní 

b) rozvedení 

c) žijí nesezdaně 

d) nechci odpovědět 

d) jiné 

 

27. Studuji na: 

Gymnáziu 

SOŠ 

 

28. Jak jste byl/a spokojen/a s dotazníkem? 

Velmi nespokojen(a) 

Nespokojen(a) 

Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 

Spokojen(a) 

Velmi spokojen(a) 

 

a) Co se Vám nelíbilo a co byste změnil/a? 

Doplňte 

 

 

 

 

Díky moc za Váš čas a ochotu. Pokud chcete být informováni o výsledcích výzkumu či se na 

cokoliv zeptat, napište mi, prosím, na mail. 

 

S pozdravem 

 

Vojtěch Krátký 



 
 

 


