1. Seznam příloh
I. - Dotazník pro mapování problematiky s alkoholem u dětí druhého stupně
základních škol.

I. Dotazník
Téma bakalářské práce: Alkoholismus jako ohrožující faktor dětí a mládeže

Jmenuji se Aneta Lupínková a jsem studentkou Karlovy Univerzity v Praze, obor
Sociální pedagogika.
Tento dotazník se zaměřuje na problematiku alkoholismu z pohledu žáků
druhého stupně na základních školách a poslouží jako podklad k mé bakalářské práci.
Dotazník je anonymní a veškeré odpovědi budou využity pouze pro účely osobního
výzkumného projektu. Vaše odpovědi jsou pro mě velice důležité a cenné a budu ráda,
když mi pomůžete s vyplněním tohoto dotazníku.
Postup při vyplňování je následující: Zakroužkujte nebo zaškrtněte jednu
z uvedených možností a tam kde se dá otázka vyplnit, dopište ji.
Předem děkuji za Vaše odpovědi a čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.

Aneta Lupínková
a.nitta@seznam.cz

Dotazník pro mapování problematiky s alkoholem u dětí druhého
stupně základních škol.

1) Pohlaví:
Dívka
Chlapec

2) Kterou třídu navštěvuješ?:
a) 7. Třída
b) 8. Třída
c) 9. třída

3) V jaké výši se pohybuje tvé měsíční kapesné?
a) 0
b) do 100
c) do 200
d) do 300
e) nad 400 a více

4) Je podle tebe alkohol ohrožující?

Ano

x

Ne

5) Uvažoval(a) jsi nad tím, že by konzumace alkoholu mohla být návyková?

Ano

x

Ne

6) Myslíš si, že jste byli o účincích a riziku alkoholu ve škole dostatečně
informováni?

Ano

x

Ne

7) Hovořili jste někdy s rodiči o riziku alkoholu?

Ano

x

Ne

8) Pil(a) jsi někdy alkohol (lihoviny, pivo, víno)? Pokud ano – vypiš které

Ano

x

Ne

9) Máš zkušenosti s účinky alkoholu?

Ano

x

Ne

10) Jak často konzumuješ alkohol?
a) nikdy b) každý den

c) pouze o víkendu

d) jen při zvláštních příležitostech

11) Byl(a) jsi někdy opilý(á)?
a) nikdy
b) pouze jednou
c) několikrát
d) pravidelně

12) Znáš ve svém okolí někoho, kdo je závislý na alkoholu?
a) ano
b) ne
c) nejsem si jistý(á)

13) Měl(a) si někdy problém při nakupování alkoholických nápojů, které si
chtěl(a) konzumovat?
a) ne, nepiji alkohol
b) neměl(a)

c) občas (musel ho koupit někdo jiný)
d) často
e) vždy

Odevzdejte 

Děkuji

