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Komparace dat 

Jako první se zaměřím na otázky číslo 5 a 15. První otázka zní „Kdo ti prvně dal alkohol ochutnat?“ 

a druhá „Vědí tvoji rodiče, že piješ alkohol?“. Vybrala jsem dva respondenty, kteří mě svojí 

odpovědí zaujali. Prvním respondentem je žák, kterému dali poprvé ochutnat alkohol rodiče a druhé 

otázky odpověděl, že jeho rodiče nevědí, že pije alkohol. Důležité je podotknout, že alkohol pije 

příležitostně. A u respondenta, který jako jediný ze všech respondentů ochutnal alkohol sám, tak 

jeho rodiče ví, že alkohol pije a také je důležité podotknou, že alkoholické nápoje pije denně. 

Dále porovnám odpovědi otázek číslo 6 a 7, u kterých otázky zní „Jak často piješ alkohol?“ a „Byl/a 

jsi někdy opilý/á?“. Zaujal mě jeden žák, který na otázku číslo 6 odpověděl, že alkohol pije denně, 

ale na otázku číslo 7 odpověděl, že nikdy opilý nebyl. Druhý respondent, kterého jsem pro tuto 

komparaci porovnala je žákyně, která rovněž pije alkohol denně, ale naopak od prvního respondenta 

opilost již zažila. 

Třetí porovnávací odpovědí jsou otázky číslo 19 a 20. Otázky jsou „Myslíš, že je alkohol 

nebezpečný?“ a „Víš, jaký má alkohol následky na tvůj organismus?“. U těchto otázek mě zaujalo 

hned několik respondentů, kteří na otázku „Myslíš, že je alkohol nebezpečný?“ odpověděli ANO, 

ale na otázku „Víš, jaký má alkohol následky na tvůj organismus?“ už odpověděli NE. Těchto 

respondentů je celkem 18. 

Jako poslední porovnávám otázky číslo 7 a 12. První otázkou je „Byl/a jsi někdy opilý/á?“ a druhá 

otázka zní „Jaké množství alkoholu vypiješ za večer?“ U těchto otázek mě zaujali dva žáci, oba 

chlapci, kteří za večer vypijí 5 piv, jeden z nich již opilí byl, kdežto druhý nebyl.  Je zajímavé, že na 

každého chlapce působí alkohol jinak, i když jsou stejně staří.  Dále mi přijde zajímavá dívka, která 

za večer je schopna vypít jednu láhev vína, ale opilá nikdy nebyla a zároveň dívka, který za večer 

vypije jednu skleničku vína, tak opilá již byla.



 


