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DOTAZNÍK 

 
nízkoprahový klub Ymkárium, nízkoprahový klub 

Dixie a nízkpoprahový klub Jižní Pól ve spolupráci  
s MČ Praha 11 

 

Jak se žije na Jižáku? 
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Proč mám dotazník vůbec vyplňovat? 
 
Protože by nám to mohlo pomoci v naší práci. Jsme z různých organizací, které 
nabízí volnočasové a sociální služby a aktivity pro děti a mládež. Dotazníkem 
chceme zjistit, jaké problémy mladé lidi trápí a jestli bychom jim mohli 
nabídnout nějakou pomoc.  
 
 
Musím odpovídat? 
 
Ne, jestli nechceš odpovídat, odevzdej dotazník nevyplněný. Máš právo na to, aby 
ti nikdo nelezl do soukromí. Ale na druhou stranu budeme rádi, když budeš 
v dotazníku odpovídat pravdivě, protože nám to může pomoct v naší práci a my 
budeme moci zase pomoct druhým lidem, možná přímo Tobě, anebo někomu, koho 
znáš. 
 
 
Může se někdo dovědět jak jsem odpovídal? 
 
Ne, nikdo se to nedoví: 
- dotazníky jsou anonymní 
- dotazníky budou zpracovávat jen lidi, kteří je zadávají a nikdo jiný se k nim 
nedostane 
- škola ani rodiče nebudou mít k dotazníkům přístup 
 

 
Jak vyplňovat dotazník? 
 
- u všech otázek jsou instrukce 
- dotazník vyplňuj tak, že zakroužkuješ číslo "Tvé" odpovědi:  2 
- anebo tak, že svou odpověď dopíšeš:   .. obrátil bych se na kamaráda.................. 
- pozor, u některých otázek je možné uvést pouze jednu odpověď, u jiných můžeš 
označit více odpovědí (čti proto pozorně instrukce)  
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1. Jsi... 
  (zakroužkuj číslo své odpovědi) 

  

 kluk  1 
 holka  2 
 
 

2. Nudíš se ve svém volném čase, tedy v době, kdy nejsi ve škole? 
(zakroužkuj pouze 1 možnost) 
 
pořád 1 
často 2 
někdy 3 
málokdy 4 
nikdy 5 

 
 

3. Chodíš do nějakých kroužků nebo zájmových klubů? 
   (můžeš zakroužkovat více možností) 
 

 sportovní    1    
 hudební      2    
 počítačový   3    
 jazykový   4  

       výtvarný   5  
 turistický oddíl, skaut  6  
 jiný    7 
 žádný    8 
 
 

4. Kolik dní v týdnu chodíš do nějakých kroužků nebo zájmových klubů? 
    (vypiš počet dnů v týdnu, kdy jdeš do nějakých zájmových kroužků) 
      
    Počet dní během týdne: ………………… 
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5. Kde nejčastěji trávíš svůj volný čas? 
 (zakroužkuj pouze 1 možnost) 

 
 
    doma      1 
    venku na ulici (na lavičkách, u trafa, …) 2 
    u kamaráda      3 
    v nákupním středisku    4 
    v zájmovém kroužku nebo klubu  5 
    jinde      6 
 
 
Nyní Ti budeme předkládat různé výroky. U každého výroku se rozhodni, 
v jaké míře s ním souhlasíš a svou odpověď vyznač. 
(zakroužkuj vždy pouze 1 možnost) 
 
 

6. VÝROK: "Moji rodiče se velmi zajímají o to, co dělám ve volném čase." 
(zakroužkuj vždy pouze 1 možnost) 
 
rozhodně nesouhlasím 1 
spíše nesouhlasím  2 
spíše souhlasím  3 
rozhodně souhlasím  4  
 

7. VÝROK: "Moji rodiče se zajímají o mé problémy." 
(zakroužkuj vždy pouze 1 možnost) 
 
rozhodně nesouhlasím 1 
spíše nesouhlasím  2 
spíše souhlasím  3 
rozhodně souhlasím 4 
 
 

8. Odhadni, kolik hodin denně trávíš bez přítomnosti dospělé osoby (rodiče, 
učitele, trenéra, vedoucího zájmového kroužku, atd.)  
(vypiš číslem celkový počet hodin) 

 
průměrný počet hodin v jednom dni:................ 
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9. Existuje někdo, komu skutečně důvěřuješ?  
(můžeš zaškrtnout více možností) 
 

kamarád     1    
člen rodiny    2 
učitel     3 
vedoucí kroužku   4 
pracovník nízkoprahového klubu 5 
kurátor     6 
někdo jiný     7 
nikdo     8 

 
 

10. Obrátil by ses na některou dospělou osobu, kdybys měl průšvih (ve škole, 
s partou, s policií)? 
(zakroužkuj číslo a případně dopiš odpověď) 
 
   ano  1   →  kdo by to byl (napiš číslo – viz ot. 9:)..........................................   
 
   ne  2 
  
 

11. Obrátil by ses na některou dospělou osobu, kdyby Tě něco trápilo (vztahy 
doma, problémy s kamarády, měl bys špatnou náladu). 
(zakroužkuj číslo a případně dopiš odpověď) 
 
   ano  1   →  kdo by to byl (napiš číslo – viz ot. 9:) ..........................................   
 
   ne  2 
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12. Další otázky jsou více na tělo, ale moc nám pomůže, když na ně odpovíš 
pravdivě. Proto si je prosím přečti a rozhodni se, jestli na ně chceš 
odpovídat (viz otázky na následující straně). Jestli ne, tak neodpovídej, máš 
na to právo. 
(rozhodni se, jestli budeš pokračovat a označ svou odpověď) 
 
 ano, chci odpovídat  1 → (pokračuj otázkami v rámečku) 
 ne, nechci odpovídat  2 → (přeskoč otázky v rámečku) 
 
 

13. Už jsi někdy v tomto školním roce... 
(zaškrtni, jestli je to pravda; můžeš zvolit více možností) 
 
   ...šel/šla za školu    1       
   ...pil/a alkohol     2 
   ...něco ukradl/a    3 
   ...utekl/a z domova   4 
   ...sprayoval/a / tagoval /a  5 
   ...zkusil/a drogy    6 
   ...něco zničil/a (vandalství)   7 

  
 
 
 
 

To je vše.  
Děkujeme Ti mnohokrát za spolupráci.  
 
 


