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ISRD 

  

Dotazník ISRD-3 

 

 

Tento dotazník se týká tebe i tvých kamarádů. Rádi bychom věděli více o vašem 

životě, o škole, o způsobech, jak trávíte volný čas i o problémech, s nimiž se 

setkáváte. Otázky se zaměřují na tvé osobní zkušenosti a názory, je na tobě se 

rozhodnout, zda na ně odpovíš.  

Dotazník je samozřejmě zcela anonymní: neuvádí tvoje jméno a odpovědi nebudou 

poskytnuty ani učitelům, ani rodičům. Dokonce ani výzkumníci nebudou vědět, kdo 

vyplňoval dotazník. Až dotazník dokončíš, bude předán na Univerzitu Karlovu, kde 

bude hromadně vyhodnocen a výsledky budou použity i k mezinárodnímu srovnání 

řady zemí. Proto se v dotazníku mohou objevit i některé otázky u nás ne zcela 

obvyklé.  

Pokud něčemu nebudeš rozumět, ptej se prosím tazatele, který dotazníky přinesl 

a který je také vybere. O otázkách nemusíš dlouho přemýšlet, zajímá nás 

bezprostřední reakce nebo názor. Odpovědi označ zakřížkováním příslušné 

možnosti.  

Děkujeme za tvoji účast! 

Než začneš vyplňovat dotazník, vepiš prosím do políček níže číslo, které 

tazatel/ka napíše na tabuli: 

 ID: └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 
  - 
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Několik otázek o tobě 

1.1) Jsi muž, nebo žena? 

  Muž 

  Žena 

1.2) Kolik je ti let? 

  ______  let (napiš svůj věk) 

1.3) Ve které zemi jsi se narodil/a? 

 (zaškrtni prosím jen JEDNU možnost!) 

  V této zemi 

  Slovensko  

  Vietnam 

  Ukrajina 

  V jiné zemi (napiš kde): ______________________________________ 

1.4) Ve které zemi se narodila tvoje (vlastní) matka? 

 (zaškrtni prosím jen JEDNU možnost!) 

  Narodila se v této zemi 

  Slovensko  

  Vietnam 

  Ukrajina 

  V jiné zemi (napiš kde): ______________________________________ 

  Nevím 

1.5) Ve které zemi se narodil tvůj (vlastní) otec? 

 (zaškrtni prosím jen JEDNU možnost!) 

  Narodil se v této zemi 

  Slovensko  

  Vietnam 

  Ukrajina 

  V jiné zemi (napiš kde): ______________________________________ 

  Nevím 

1.6) Kdo tě vychovává? 

  Otec a matka (nebo nevlastní otec/matka) 

  Pouze jeden rodič (otec, nebo matka) 

  Jiná situace (napiš jaká): _________________________________________ 

1.7) Jakým jazykem mluvíš obvykle s lidmi, se kterými žiješ? 

  Česky 

  Slovensky 

  Romsky 

  Vietnamsky 

  Jazykem země mého původu, konkrétně____________________________ 
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1.8) Hlásíš se k nějakému náboženství či náboženské skupině? 

 (Zaškrtni JEDNU možnost!) 

  Nehlásím se k žádnému náboženství / náboženské skupině 

  Římskokatolické vyznání 

  Protestantské vyznání (evangelické, husitské atd.) 

  Jiné náboženství / náboženská skupina (napiš jaké/á:) ______________________ 

1.9) Jak důležité je pro tebe osobně náboženství v běžném životě? 

 
velmi 

důležité 
docela 
důležité 

spíše 
důležité 

spíše 
nedůležité 

docela 
nedůležité 

zcela 
nedůležité  

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

1.10) V České republice dnes žije mnoho lidí různých národností a etnického původu. Jak je to 

u TVÉ rodiny? Řekl/a bys, že VĚTŠINA tvých příbuzných jsou… 

Zaškrtni JEDNU možnost 

  Češi 

  Romové 

  Slováci 

  Jiná národnost či etnikum: ________________________ 

1.11) Je tvůj OTEC (nebo muž, se kterým žiješ) nezaměstnaný? 

Zaškrtni JEDNU možnost 

  Ano, je nezaměstnaný. 

  Ne, pracuje. 

  Jiné (je v důchodu, dlouhodobě nemocný, v domácnosti, studuje,...) 

1.12) Je tvá MATKA (nebo žena, se kterou žiješ) nezaměstnaná? 

Zaškrtni JEDNU možnost 

  Ano, je nezaměstnaná. 

  Ne, pracuje. 

  Jiné (je v důchodu, dlouhodobě nemocná, v domácnosti, studuje,...) 

1.13) Z jakých zdrojů pochází příjem tvé rodiny? 

Zaškrtni VŠECHNY platné možnosti  

 ❑ Dostávají sociální dávky nebo dávky v nezaměstnanosti 

 ❑ Vydělávají, pobírají mzdu, nebo mají příjem z nemovitostí 

 ❑ Jiné, (popiš) _____________________________ 

1.14) Jak dobře je na tom tvá rodina ve srovnání s ostatními? 

 Ve srovnání s většinou rodin, které znám, na tom jsme ... 

 
mnohem 

hůře hůře o něco hůře stejně o něco lépe lépe 
mnohem 

lépe  

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

1.15) Když se porovnáš s ostatními lidmi tvého věku - máš pro vlastní potřebu více, stejně, 

anebo méně peněz (může jít jak o kapesné, dárky, tak i příjmy z brigád atd.)? 

 
mnohem 

méně méně o něco méně stejně o něco více více 
mnohem 

více  

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  
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Tvoje rodina 

Poznámka: V některých následujících otázkách se budeme ptát na tvoje rodiče. Pokud tě 
většinou vychovávali nevlastní rodiče nebo jiní lidé (např. příbuzní), vztahuj otázku k nim. 
Například pokud máš nevlastního i vlastního otce, vztáhni odpověď k tomu z nich, který 
se více podílel na tvé výchově. 

2.1) Jak dobře vycházíš se svými rodiči? 

V každém řádku zaškrtni jednu možnost, nakolik souhlasíš či nesouhlasíš  

 

rozhodně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

ani sou-
hlasím, ani 
nesouhla-

sím 

spíše 
nesouhla-

sím 

rozhodně 
nesouhla-

sím 

není 
taková 
osoba 

Se svým (nevlastním) otcem 
vycházím dobře 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

Se svou (nevlastní) matkou 
vycházím dobře 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

Psychickou podporu a péči od svých 
rodičů dostanu, kdykoli je třeba  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

CítiI/a bych se velmi špatně, 
kdybych zklamal/a své rodiče 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

 

 

2.2) Kolikrát v průběhu týdne obvykle večeříš se svým rodičem/rodiči? 

Zaškrtni JEDNU možnost  

  Nikdy 

  Jednou týdně 

  Dvakrát týdně 

  Třikrát týdně 

  Čtyřikrát týdně 

  Pětkrát týdně 

  Šestkrát týdně 

  Denně 
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2.3) Jak často platí následující výroky? 

Zaškrtni jednu možnost na každé řádce  

 téměř 
vždy často někdy zřídka 

téměř 
nikdy 

Když jdu ven, moji rodiče vědí, kde jsem. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Když jdu ven, moji rodiče vědí, co dělám. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Když jdu ven, moji rodiče vědí, se kterými kamarády 
jsem. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Když se vrátím z venku, moji rodiče se ptají, co jsem 
dělal/a, kde jsem byl/a a s kým jsem trávil/a čas. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Když jdu večer ven, moji rodiče mi řeknou, do kdy mám 
být zpátky doma. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Když jsem venku a je už později, musím zavolat svým 
rodičům a dát jim o tom vědět. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Moji rodiče kontrolují, jestli jsem udělal/a domácí úkoly. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Moji rodiče kontrolují, jestli sleduji pouze filmy/DVD 
povolené pro moji věkovou skupinu. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Říkám rodičům, s kým trávím svůj čas. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Říkám rodičům, jak utrácím své peníze. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Říkám rodičům, kde jsem většinou odpoledne po škole. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Říkám rodičům, co dělám ve svém volném čase. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

2.4) Zažil/a jsi některou z následujících těžkých událostí? 

 Zaškrtni jednu možnost na každé řádce 

 Ne Ano 

Úmrtí některého z rodičů. ❑ ❑ 

Velmi závažná nemoc některého z rodičů nebo někoho jiného, kdo ti 
je blízký. ❑ ❑ 

Problémy některého z rodičů s alkoholem nebo drogami. ❑ ❑ 

Fyzické střety mezi rodiči. ❑ ❑ 

Opakující se vážné hádky mezi rodiči. ❑ ❑ 

Rodiče se rozvedli nebo odloučili. ❑ ❑ 
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Tvoje škola 

3.1) Do jaké míry souhlasíš nebo nesouhlasíš s následujícími výroky o tvé škole? 

 Zaškrtni jednu možnost na každé řádce 

 Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím  

Kdybych se musel/a přestěhovat, tak by se mi 
po této škole stýskalo. 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Většinou jdu ráno do školy rád/a. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Mám rád/a svou školu. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Máme ve škole zajímavé hodiny ❑ ❑ ❑ ❑ 

V naší škole se hodně krade. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Dochází zde často k napadání a k bitkám. ❑ ❑ ❑ ❑ 

V naší škole dochází k poškozování 
a záměrnému ničení mnoha věcí. 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Hodně se zde užívají drogy. ❑ ❑ ❑ ❑ 

3.2) Kdyby ses musel/a přestěhovat do jiného města, jak moc by ti chyběl tvůj oblíbený učitel 

(či učitelka)? 

 Můj učitel by mi chyběl ... (zaškrtni jednu možnost) 

 vůbec ne ne příliš jen trochu trochu ano hodně velmi hodně  

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

3.3) Jak je pro tebe důležité, co si o tobě myslí tvůj oblíbený učitel/ka? 

 
zcela 

nedůležité 
docela 

nedůležité 
spíše 

nedůležité 
spíše 

důležité 
docela 
důležité 

velmi 
důležité  

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

3.4) Vyhnul/a ses někdy během posledních 12 měsíců vyučování na alespoň jeden celý den, 

aniž bys k tomu měl/a vážný důvod, jako je třeba nemoc, úřední jednání, vážné rodinné 

důvody atd.? Pokud ano, jak často? 

  Ne, nikdy. 

  Ano, ____ krát (uveď kolikrát) 

3.5) Jakých dosahuješ ve škole výsledků? 

  Výborných, jsem pravděpodobně jeden/jedna z nejlepších ve třídě 

  Velmi nadprůměrných 

  Nadprůměrných 

  Průměrných 

  Podprůměrných 

  Velmi podprůměrných 

  Slabých, jsem pravděpodobně jeden/jedna z nejhorších ve třídě 

3.6) Byl/a jsi někdy v učení pozadu a musel/a jsi opakovat třídu (ročník)? 

  Ne, nikdy. 

  Ano, ____ krát (uveď kolikrát) 
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3.7) Co plánuješ dělat po ukončení povinné školní docházky (tedy až dosáhneš věku, kdy 
můžeš odejít ze školy, když budeš chtít)? 

 Zaškrtni JEDNU možnost 

  Půjdu (zůstanu) na gymnázium nebo na školu připravující k dalšímu vzdělání 

  Půjdu na nějakou střední odbornou školu 

  Půjdu se něčemu vyučit 

  Budu hledat zaměstnání, začnu vydělávat peníze 

  Jiné, ____________________________________________ 

  Ještě nevím 

 

Některé problémy, které tě mohly potkat 

4.1. Zkus si vzpomenout: Staly se ti některé z následujících věcí? Pokud ano, nahlásil 
je někdo na policii? 

a) Někdo po tobě chtěl peníze nebo jiné věci (hodinky, mobil, boty, atd.) a vyhrožoval 
ti, pokud mu je nedáš? 

Stalo se ti to někdy? 

 ne  Pokud ne, pokračuj otázkou b)  

 ano  Kolikrát se ti to stalo během uplynulých 12 měsíců? _____ krát 

   Kolik z těchto případů bylo nahlášeno na policii? _____ případů 

b) Někdo tě násilně napadl nebo udeřil tak, že jsi musel/a navštívit lékaře? 

Stalo se ti to někdy? 

 ne  Pokud ne, pokračuj otázkou c)  

 ano  Kolikrát se ti to stalo během uplynulých 12 měsíců? _____ krát 

   Kolik z těchto případů bylo nahlášeno na policii? _____ případů 

c) Něco ti bylo ukradeno (např. kniha, peníze, mobil, kolo, sportovní vybavení)? 

Stalo se ti to někdy? 

 ne  Pokud ne, pokračuj otázkou d)  

 ano  Kolikrát se ti to stalo během uplynulých 12 měsíců? _____ krát 

   Kolik z těchto případů bylo nahlášeno na policii? _____ případů 

d) Někdo vyhrožoval, že ti ublíží, nebo tě fyzicky napadl kvůli tvému náboženství, 
jazyku, barvě kůže, sociálnímu či etnickému původu, nebo z podobných důvodů?    

Stalo se ti to někdy? 

 ne  Pokud ne, pokračuj otázkou e)  

 ano  Kolikrát se ti to stalo během uplynulých 12 měsíců? _____ krát 

   Kolik z těchto případů bylo nahlášeno na policii? _____ případů 
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e) Někdo tě zesměšňoval nebo si tě zle dobíral prostřednictvím e-mailu, Facebooku 
(Twitteru ap.), na chatu, na webu nebo přes smsky, které ti zasílal. 

Stalo se ti to někdy? 

 ne  Pokud ne, pokračuj otázkou f)  

 ano  Kolikrát se ti to stalo během uplynulých 12 měsíců? _____ krát 

   Kolik z těchto případů bylo nahlášeno na policii? _____ případů 

f) Tvoje matka či otec (včetně nevlastních) tě někdy uhodili, dali ti facku či do tebe 
prudce strčili (započítej i případy, kdy tak učinili jako trest za něco, co jsi udělal/a). 

Stalo se ti to někdy? 

 ne  Pokud ne, pokračuj otázkou g)  

 ano  Kolikrát se ti to stalo během uplynulých 12 měsíců? _____ krát 

g) Tvoje matka či otec (včetně nevlastních) tě někdy udeřili nějakým předmětem, dali 
ti pěstí, kopli tě nebo tě zbili (započítej i případy, kdy tak učinili jako trest za něco, 
co jsi udělal/a). 

Stalo se ti to někdy? 

 ne  Pokud ne, pokračuj další sekcí.  

 ano  Kolikrát se ti to stalo během uplynulých 12 měsíců? _____ krát 

 

Volný čas a tví přátelé 

5.1) Kolikrát během týdne chodíváš večer mimo domov třeba na párty nebo diskotéky, na 
návštěvy známých nebo jen tak bloumat po ulicích? 

  Nikdy, večer ven nechodím 

  Jednou týdně 

  Dvakrát týdně 

  Třikrát týdně 

  Čtyřikrát týdně 

  Pětkrát týdně 

  Šestkrát týdně 

  Denně 

5.2) Když jdeš o víkendu večer ven (za zábavou), v kolik hodin se obvykle vracíš domů?  

  O víkendech večer ven nechodím 

  Obvykle se vracím domů v ____ : ____ (uveď v kolik hodin : minut) 

5.3) S kým trávíš VĚTŠINU svého volného času? 

Zaškrtni pouze JEDNU možnost! 

  Sám, sama 

  S rodinou 

  S jedním až třemi kamarády, přáteli 

  S větší skupinou přátel (4 a více) 
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5.4) Vezmi v úvahu období POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ: Řekl/a bys, že jsi byl/a většinu času 
šťastný/á? 

 Většinou jsem byl/a ... [Zaškrtni JEDNU nejvýstižnější možnost]: 

        

 
velmi 

šťastný/á šťastný/á 

spíše 
šťastný/á 

než 
nešťastný/á 

spíše 
nešťastný/á 

než 
šťastný/á nešťastný/á 

velmi 
nešťastný/á  

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

5.5) Kolik z tvých kamarádů má alespoň jednoho rodiče jiné národnosti nebo etnického 

původu? 

  Žádný 

  Několik 

  Hodně 

  Všichni 

5.6) Co obvykle děláš ve svém volném čase? 
 nikdy občas často 

Chodím do kaváren nebo na popové koncerty. ❑ ❑ ❑ 

Aktivně se věnuji nějaké umělecké činnosti (hudba, 
divadlo atd.) nebo čtu knihy. 

❑ ❑ ❑ 

Peru se s kamarády nebo vyhledáváme střety s dalšími 
vrstevníky. 

❑ ❑ ❑ 

Sportuji, cvičím nebo dělám atletiku. ❑ ❑ ❑ 

Učím se do školy nebo dělám domácí úkoly. ❑ ❑ ❑ 

Trávím čas v nákupních centrech, na ulici, v parku 
nebo v sousedství, jen tak pro zábavu. 

❑ ❑ ❑ 

Dělám pro zábavu nějaké zakázané (nelegální) věci.  ❑ ❑ ❑ 

Piju pivo/alkohol nebo užívám drogy. ❑ ❑ ❑ 

Obtěžuji nebo děsím okolní lidi jen tak pro zábavu. ❑ ❑ ❑ 

5.7) Někteří lidé mají kamaráda/kamarádku či určitou skupinu přátel, s nimiž tráví čas, 
podnikají společné věci nebo se různě baví. Máš nějakého takového kamaráda/kamarádku 
či skupinu přátel? 

  Ne => přeskoč otázky 5.8 – 5.9 a přejdi k otázce 5.10 

  Ano 

5.8) Kdyby ses musel/a přestěhovat do jiného města, jak moc by ti chyběl tvůj kamarád/ka 

nebo kamarádi? 

 Můj kamarád/ka či moji kamarádi by mi chyběli ... (zaškrtni jednu možnost) 

 vůbec ne ne příliš jen trochu trochu ano hodně velmi hodně  

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

5.9) Jak je pro tebe důležité, co si o tobě myslí tvůj kamarád/ka / nebo kamarádi? 

 Zaškrtni jednu možnost 

 
zcela 

nedůležité 
docela 

nedůležité 
spíše 

nedůležité 
spíše 

důležité 
docela 
důležité 

velmi 
důležité  

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  
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5.10) Mladí lidé někdy dělají i zakázané věci. O kolika svých kamarádech víš, že udělali některé 
z následujících věcí?  

 (buď zaškrtni „ne“, nebo vyplň počet) (zaškrtni) (odhadni počet) 

a) Mám kamarády, kteří zkusili měkké nebo tvrdé drogy 
jako konopí, hašiš, extázi, speed, heroin nebo kokain. 

 ne ano, ___ kamarádů 

b) Mám kamarády, kteří někdy ukradli něco z obchodu 
nebo supermarketu. 

 ne ano, ___ kamarádů 

c) Mám kamarády, kteří se vloupali do budovy s cílem 
něco ukrást. 

 ne ano, ___ kamarádů 

d) 
Mám kamarády, kteří někomu vyhrožovali zbraní nebo 
zbitím, aby jim vydal peníze nebo nějakou věc.  ne ano, ___ kamarádů 

e) Mám kamarády, kteří někoho zbili nebo těžce zranili 
holí, nožem nebo něčím podobným.  ne ano, ___ kamarádů 

 

 

Co si myslíš o následujícím jednání? 

6.1) Za nakolik špatné považuješ následující jednání u někoho přibližně v tvém věku? 

 Zaškrtni jednu možnost na každé řádce 

 velmi 
špatné špatné 

trochu 
špatné 

vůbec ne 
špatné 

Lhaní, neposlušnost nebo odmlouvání dospělým jako 
jsou rodiče a učitelé. 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Záměrné urážení někoho kvůli jeho náboženství, 
barvě kůže nebo etnickému původu. 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Záměrné poškození nebo zničení cizího majetku. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Nelegální stahování filmů nebo hudby z internetu. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Krádež něčeho malého z obchodu, třeba čokoládové 
tyčinky. 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Vloupání do budovy s cílem něco ukrást. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Někoho uhodit se záměrem mu ublížit. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Použití zbraně nebo násilí k tomu, aby získal od 
někoho peníze nebo nějakou věc. 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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6.2) Představ si, že bys byl/a přistižen/a při krádeži v obchodě. Cítil/a by ses trapně, pokud by 
se o tom dozvěděl ... 
 ne, vůbec 

ne 
ano, 

trochu ano, velmi 

a) tvůj nejlepší kamarád/ka ❑ ❑ ❑ 

b) tvůj učitel ❑ ❑ ❑ 

c) tvoji rodiče ❑ ❑ ❑ 

6.3) Představ si, že bys byl/a přistižen/a, jak někomu fyzicky ubližuješ. Cítil/a by ses trapně, 
pokud by se o tom dozvěděl ... 
 ne, vůbec 

ne 
ano, 

trochu ano, velmi 

a) tvůj nejlepší kamarád/ka ❑ ❑ ❑ 

b) tvůj učitel ❑ ❑ ❑ 

c) tvoji rodiče ❑ ❑ ❑ 

6.4) Představ si, že bys byl/a zatčen/a policií za spáchání nějakého trestného činu. Cítil/a by 
ses trapně, pokud by se o tom dozvěděl ... 
 ne, vůbec 

ne 
ano, 

trochu ano, velmi 

a) tvůj nejlepší kamarád/ka ❑ ❑ ❑ 

b) tvůj učitel ❑ ❑ ❑ 

c) tvoji rodiče ❑ ❑ ❑ 

6.5) Do jaké míry souhlasíš nebo nesouhlasíš s následujícími výroky? 

 Zaškrtni jednu možnost na každé řádce 

 Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím  

Jednám impulzivně, aniž bych u toho moc 
přemýšlel/a 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Dělám to, co mi přináší okamžité uspokojení, třeba 
i za cenu obětování vzdálenějších cílů 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Více se starám o to, co se kolem mě děje teď, než 
o to, co bude za dlouho 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Rád občas otestuji sám sebe třeba nějakým trochu 
riskantním počinem 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Někdy podstupuji riziko prostě proto, že mě to baví ❑ ❑ ❑ ❑ 

Vzrušení a dobrodružství jsou pro mě důležitější 
než bezpečí 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Snažím se ohlížet v první řadě na sebe, i kdyby to 
mělo způsobit jiným lidem potíže 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Když to, co dělám, vadí druhým lidem, je to jejich 
problém, a ne můj 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Rád/a získávám věci, které chci mít, i když vím, že 
to působí problémy druhým lidem 

❑ ❑ ❑ ❑ 

6.6) Měl/a jsi někdy natolik vážnou nehodu, třeba při sportu nebo při dopravní nehodě 
(ne pouhé říznutí nebo poranění), že jsi musel/a zajít k lékaři? 

  Ne 

  Jednou 

  _____ krát (napiš kolikrát) 
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Dále ti položíme několik otázek o tvém sousedství. Sousedstvím je myšleno blízké okolí tvého 
bydliště, v dosahu pár minut chůzí. Je to tedy ulice, ve které bydlíš, ulice, domy, obchody, parky 
a další prostranství v blízkosti tvého domova. Když se budeme ptát na tvé sousedy, ber v úvahu lidi, 
kteří žijí v tomto prostoru. 

6.7) Do jaké míry souhlasíš nebo nesouhlasíš s následujícími výroky o tvém sousedství? 

 Zaškrtni jednu možnost na každé řádce 

 Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím  

Většina mých sousedů mě zná. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Lidé v mém sousedství často společně něco 
dělají nebo podnikají.  

❑ ❑ ❑ ❑ 

V mém sousedství je vysoká zločinnost. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Hodně se tu prodávají drogy. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Často zde dochází k napadení a k bitkám. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Nachází se zde mnoho prázdných nebo 
zničených budov. 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Vyskytuje se zde hodně graffiti. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Lidé v okolí ochotně pomáhají svým sousedům. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Lidé v mém sousedství drží při sobě. ❑ ❑ ❑ ❑ 

Svým sousedům mohu věřit.  ❑ ❑ ❑ ❑ 

Lidé v mém sousedství spolu obvykle vycházejí 
dobře. 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 

Otázky na věci, které mladí lidé občas dělají 

7.1) Mladí lidé občas dělají zakázané věci, třeba něco zničí, někomu něco ukradnou, někdo 

občas někoho uhodí nebo mu záměrně ublíží (zde nemyslíme situace, kdy se mládež jen 

tak v žertu „pošťuchuje“). A co ty, už jsi někdy udělal/a některou z následujících věcí 

a pokud ano, tak kolikrát za posledních 12 měsíců? 

 Můžeš si být jist/a, že vše, co zde uvedeš, zůstane zcela tajné. Nikdo se nedozví, co jsi vyplnil/a 

v tomto dotazníku – ani tvá rodina, učitelé, policie, ani nikdo další. 

Už jsi někdy ve svém životě  ... (zaškrtni „ne“ nebo „ano“; pokud ano, napiš kolikrát za posledních 12 měsíců) 

 ... pomaloval/a zeď, vlak, metro nebo autobus (graffiti)? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... úmyslně něco poškodil/a, třeba autobusovou zastávku, okno, auto nebo sedadlo ve vlaku či 
autobuse? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... něco ukradl/a v obchodě nebo supermarketu? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 
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Už jsi někdy ve svém životě  ... (zaškrtni „ne“ nebo „ano“; pokud ano, napiš kolikrát za posledních 12 měsíců) 

 ... vloupal/a se do budovy s cílem něco ukrást? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

... ukradl/a jízdní kolo? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... ukradl/a motorku nebo automobil? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... ukradl/a něco z auta? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... použil/a zbraň, násilí nebo hrozbu násilím k tomu, aby ti někdo vydal peníze nebo nějakou věc? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... ukradl/a někomu něco bez použití násilí nebo hrozeb? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... nosil/a s sebou zbraň, třeba hůl, nůž, pistoli nebo řetěz? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... účastnil/a se skupinové bitky na fotbalovém stadionu, na ulici nebo jiném veřejném místě? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... zbil/a nebo ublížil/a někomu holí nebo nožem natolik vážně, že měl zranění? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... nelegálně stahoval/a hudbu nebo filmy z internetu? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... prodával/a drogy nebo někomu pomáhal/a prodávat drogy? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 

 ... úmyslně ublížil/a nějakému zvířeti? 

 ❑ ne 

 ❑ ano 

 

Kolikrát za posledních 12 měsíců? ___ krát (pokud nikdy, vepiš „0“) 
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7.2) Dostal/a ses někdy do kontaktu s policií, protože jsi ty osobně spáchal/a něco nezákon-

ného jako třeba činy zmíněné v minulé otázce? 

  Ne 

  Ano, dostal/a jsem se do kontaktu s policií, protože jsem spáchal/a něco nezákonného. 

  Pokud ano, 

 a) Kolikrát za posledních 12 měsíců?  ____ krát (napiš počet) 

 b) Kvůli čemu se tak stalo naposledy? 

  Bylo to kvůli ___________________________________________ 

 c) Co se stalo, když jsi se naposledy dostal/a do kontaktu s policií? 

  Zaškrtni vše, co se skutečně stalo 

  ❑ bylo to oznámeno mým rodičům 

  ❑ bylo to oznámeno mé škole / mému učiteli 

  ❑ musel/a jsem jít k soudu nebo na státní zastupitelství 

  ❑ dostal/a jsem výstrahu od soudu/státního zástupce/policie 

  ❑ soud nebo státní zástupce mi uložil trest 

  ❑ moji rodiče mne potrestali 

  ❑ nic se nestalo 

  ❑ stalo se něco jiného: ______________________________ 

Následuje několik otázek o alkoholu a drogách. Když se budeme ptát na příležitosti 
(kdy jsi např. pil/a alkohol), myslíme tím třeba jednu párty, běžný den, nebo nějakou 
zvláštní situaci. Odpovědi si prosím rozmysli a odpovídej co nejpravdivěji! 

8.1 a) Pil/a jsi už někdy alkohol? 

  Ne, nikdy (pokud ne, pokračuj otázkou 8.2) 

  Ano 

 b) Vezmi v úvahu období POSLEDNÍCH 30 DNŮ. Při kolika příležitostech (pokud vůbec) jsi 
konzumoval/a následující nápoje? 

 Pokud vůbec ne, vyplň 0! 

Pivo nebo alkopops (tj. limonády s obsahem 
alkoholu, např. Frisco) 

_____ příležitostí 

 Víno _____ příležitostí 

 Tvrdý alkohol [např. whisky, gin, vodka, ...] _____ příležitostí 

 c) Vezmi v úvahu období POSLEDNÍCH 30 DNŮ. Kolikrát (pokud vůbec) jsi vypil/a PĚT 
NEBO VÍCE NÁPOJŮ při jedné příležitosti? („Nápojem“ myslíme jedno malé pivo, sklenici 
vína nebo malého panáka tvrdého alkoholu) 

  nikdy 

  jednou 

  dvakrát 

  3-4krát 

  5-9krát 

  10-19krát 

  20krát nebo vícekrát 
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8.2) Zkusil/a jsi někdy kanabis (konopí / marihuana / hašiš)? 

  Ne, nikdy (pokud ne, pokračuj otázkou 8.3) 

  Ano 

   Pokud ano, při kolika příležitostech během posledních 30 dnů? 

 _____ příležitostí (Pokud vůbec, vyplň 0!) 

8.3) Zkusil/a jsi někdy Relevin? 

  Ne, nikdy (pokud ne, pokračuj otázkou 8.4) 

  Ano 

8.4) Zkusil/a jsi někdy drogy jako extáze, LSD, speed či amfetaminy (Pervitin)?  

  Ne, nikdy (pokud ne, pokračuj otázkou 8.5) 

  Ano 

   Pokud ano, při kolika příležitostech během posledních 12 měsíců? 

 _____ příležitostí (Pokud vůbec, vyplň 0!) 

8.5) Zkusil/a jsi někdy heroin, kokain nebo crack? 

  Ne, nikdy (pokud ne, pokračuj otázkou 8.6) 

  Ano 

   Pokud ano, při kolika příležitostech během posledních 12 měsíců? 

 _____ příležitostí (Pokud vůbec, vyplň 0!) 

8.6) Představ si, že jsi užil/a kanabis (konopí / marihuana / hašiš). Myslíš si, že bys to přiznal/a 
v tomto dotazníku? 

 Zaškrtni JEDNU možnost  

  Už jsem uvedl/a, že jsem to zkusil/a 

  Určitě bych to přiznal/a 

  Spíše bych to přiznal/a 

  Spíše bych to nepřiznal/a 

  Určitě bych to nepřiznal/a 
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Co by si asi mysleli ostatní lidé … 

Dále popíšeme dvě smyšlené situace. Možná jsi ani nikdy nic podobného nezažil/a. 
Rádi bychom věděli, co by si asi mysleli ostatní lidé, KDYBYS ty něco takového 
udělal/a. 

Představ si, že: Vlastníš dva roky starý mobilní telefon. Přesvědčíš spolužáka, že tento starý model 

je skvělý a neřekneš mu, že už existuje nový model, který je mnohem lepší a levnější. Prodáš 

spolužákovi svůj starý mobil za cenu, za kterou si koupíš nový model. 

9.1 POKUD bys toto učinil/a: Jaké pocity by asi měli následující lidé? 

 Obdivovali  
by mě 

ani  
... ani 

kritizovali by 
mě za to 

Zaškrtni jednu možnost na každé řádce 

     

Můj/moje nejlepší kamarád/ka ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Ostatní spolužáci ve třídě ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Moje matka (nebo nevlastní matka) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Můj otec (nebo nevlastní otec) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Můj oblíbený učitel/ka ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Ostatní lidé mého věku v mém sousedství ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 

9.2 Dokážeš si představit, že bys toto skutečně učinil/a? 

rozhodně ne spíše ne nevím spíše ano ano, určitě 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Představ si, že: Ve velkém obchodě uvidíš něco, co jsi vždycky chtěl/a, ale nemohl/a sis dovolit 

(např. skvělé boty, drahé tričko, CD nebo parfém). Odneseš si to domů bez placení. 

9.3 POKUD bys toto učinil/a: Jaké pocity by asi měli následující lidé? 

 Obdivovali  
by mě 

ani  
... ani 

kritizovali by 
mě za to 

Zaškrtni jednu možnost na každé řádce 

     

Můj/moje nejlepší kamarád/ka ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Ostatní spolužáci ve třídě ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Moje matka (nebo nevlastní matka) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Můj otec (nebo nevlastní otec) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Můj oblíbený učitel/ka ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Ostatní lidé mého věku v mém sousedství ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 

9.4 Dokážeš si představit, že bys něco takového skutečně učinil/a, kdyby sis byl/a jist/a, že tě 
u toho nechytí? 

rozhodně ne spíše ne nevím spíše ano ano, určitě 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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Na závěr ještě několik otázek o tobě a tvých kamarádech: 

11.1) Někteří lidé mají určitou skupinu přátel, s nimiž tráví čas, podnikají společné věci nebo 

se různě baví. Patříš do nějaké takové skupiny? 

Zaškrtni pouze JEDNU možnost! 

  Ano 

  Ne 

   Pokud ne, přeskoč následujících 5 otázek a jdi na otázku 12.1 ! 

11.3) Tráví tvoje skupina hodně času společně na veřejných místech, jako jsou parky, ulice, 
obchodní centra, okolí bydliště? 

 
 Ne 

 
 Ano 

11.4) Jak dlouho již tato skupina existuje? 

 Zaškrtni JEDNU možnost  

 
 méně než tři měsíce 

 
 od tří měsíců do jednoho roku 

 
 od jednoho do čtyř let 

 
 5 – 10 let 

 
 11 – 20 let 

 
 více než 20 let 

11.5) Je pro tvou skupinu přijatelné nebo normální dělat nějaké nelegální (nezákonné) věci? 

 
 Ne 

 
 Ano 

11.6) Dělají lidé z tvojí skupiny společně nějaké nelegální (nezákonné) věci i ve skutečnosti? 

 
 Ne 

 
 Ano 

11.7) Myslíš si, že by bylo možné označit tvoji skupinu jako gang? 

 
 Ne 

 
 Ano 

 

 

12.1) Některé věci jsou sice zakázané a nemají se dělat, ale může jít třeba jen o kouření ve 
škole na záchodě, zatímco jiné by u dospělých představovaly závažný trestný čin. Na 
stupnici od jedné do deseti označ, jak závažné a nakolik závadné jsou činnosti, kterých se 
dopouští tvoje skupina kamarádů: 

    Naprosto  Velmi závažné, Nejsem členem  
 neškodné trestné činy žádné skupiny 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  ❑ 
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12.2) Jak často se takových nedovolených činů tvá skupina dopouští, jak velké množství času 
jim skupina věnuje? 

 Minimální, Veškerý čas, Nejsem členem  
 zcela okrajový hlavní náplň činnosti žádné skupiny 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  ❑ 

12.3) Jak moc je pro tebe vážná hrozba toho, že bys mohl/a být za nějaký prohřešek třeba 
vyloučen/a ze školy, popotahován/a policií nebo orgány péče o dítě, umístěn/a do 
nějakého ústavu, apod.: Snažíš se takové věci vyhnout, anebo je ti jedno, že by se něco 
takového mohlo přihodit? 

 Nesmí se mi stát Je mi to   
 nic takového úplně jedno  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑   

 12.4) A když v nedávné době došlo k úmrtí několika osob po požití alkoholu obsahujícího 
metylalkohol, má smysl se takové věci obávat a starat se o to, zda je bezpečné to, co piji, 
anebo jde o úplně zbytečné obavy.  

 Obavy jsou Je mi to   
 zcela namístě úplně jedno  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑   

12.5) Mezi mládeží je dost lidí napojeno na skupiny, hnutí nebo subkultury, které většinová 
společnost hodnotí jako extremistické až nebezpečné (třeba skinheads nebo neofašisté). 
Máš nějaké takové kamarády, dostáváš se s nimi často do styku, považuješ se za příznivce 
nějakého takového hnutí?  

 Obavy z nich jsou Jsou mi   
 zcela namístě naprosto blízcí  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑   

 

 

   
Děkujeme za spolupráci! 

 
 
 
 
 

V dotazníku jsme se ptali na některé nepříjemné události, se kterými ses mohl/a ve svém 
životě potkat. Pokud tě něco takového trápí, je dobré promluvit si o tom s nějakým dospělým, 
komu důvěřuješ.  
Pomoc a radu nabízejí také některé organizace, třeba bezplatná anonymní Linka bezpečí pro 
děti (tel.: 116 111). 


