
PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 

Dotazník pro učitele: 

Dobrý den, jsem studentem oboru Vychovatelství na Univerzitě Karlově v Praze a 

provádím výzkum, který se zabývá problematikou návykových látek na základních 

školách. Tento výzkum je součástí mé bakalářské práce. Chtěl bych Vás tedy požádat o 

pár minut k vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník je zcela anonymní.  

Děkuji Zdeněk Podlipný 

 

1. Jak často se na vaší škole pořádají přednášky/sezení na téma „prevence 

závislosti na návykových látkách“?  

2. Jaké jsou ohlasy zúčastněných žáků na tyto programy? Je-li to možné, uveďte 

proč. 

a) Většinou pozitivní. 

b) Většinou negativní. 

c) Nevzbuzují přílišné ohlasy. 

d) Nevím. 

3. Jaká vidíte negativa na těchto programech? 

4. Pokud byste Vy byl/a na místě žáka, jež se účastní těchto přednášek, myslíte si, 

že by Vás to odradilo od užívání návykových látek? 

a) Ano.  

b) Ne.  

c) Nevím. 



d) Záleží na jedinci. 

5. Je něco, o co byste přednášky/programy obohatil/a, abyste navýšil/a  jejich 

efektivitu u žáků? (Více filmového materiálu, práci v terénu, samostatné 

projekty apod.) 

6. Které faktory se podle Vás nejvíce podílejí na tom, že se jedinec stane závislým 

na návykové látce? 

7. Patří podle Vás zkoušení různých návykových látek k dnešnímu dospívání 

mládeže?  



Příloha 2 

Dotazník pro žáky: 

Dobrý den, jsem studentem oboru Vychovatelství na Univerzitě Karlově v Praze a 

provádím výzkum, který se zabývá problematikou návykových látek na základních 

školách. Tento výzkum je součástí mé bakalářské práce. Chtěl bych Vás tedy požádat o 

pár minut k vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník je zcela anonymní.  

Děkuji Zdeněk Podlipný 

1. Pořádá vaše škola přenášky/programy na téma „prevence závislosti na 

návykových látkách“? 

a) Ano. 

b) Ne. 

c) Netuším. 

2. Co si o těchto přednáškách myslíš? 

a) Velice poučné a zajímavé. 

b) Lepší, než sedět v lavici a učit se. 

c) Ztráta času. 

d) Jiná odpověď … 

3. Chtěl/a bys v rámci prevence navštívit Centrum pro osoby závislé na 

návykových látkách?  

a) Ne.  

b) Ano. Proč? 

c) Nevím. 



4. Pokud by v rámci těchto přednášek vznikla stránka na Facebooku, přidal/a by sis 

ji? 

a) Ano.  

b) Ne.  

c) Nevím. 

5. Myslíš, že mohou tyto přednášky tvé vrstevníky odradit od užívání návykových 

látek? 

a) Ano.  

b) Ne. Proč? 

6. Co ty osobně považuješ za návykové látky? 

7. Užívá někdo z tvého okolí některé z návykových látek (alkohol, drogy apod.). 

Které?  

8. Pokus se vysvětlit slovo „prevence“ … 

9. Vyzkoušel/a si některou z návykových látek? Pokud ano, pak jakou a proč? Bylo 

to opakovaně?  

 

 


