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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník 

1) Pohlaví 

 Muž 

 Žena 

2) Věk (v letech) 

3) Na jakém typu vysoké školy studujete? 

 veřejná 

 soukromá 

4) Na jaký obor jste zapsaný/á? 

5) V jakém ročníku jste aktuálně zapsaný/á? 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

6) Kolikátým rokem současný obor studujete? 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 11. 

 12 a více 
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7) Jaký druh studia aktuálně studujete? 

 bakalářské 

 magisterské 

 navazující magisterské 

 doktorské 

8) Jakou formou aktuálně studujete? 

 prezenční 

 kombinovaná 

9) V jakém kraji bydlíte? 

 Hlavní město Praha 

 Středočeský 

 Jihočeský 

 Plzeňský 

 Karlovarský 

 Ústecký 

 Liberecký 

 Královéhradecký 

 Pardubický 

 Vysočina 

 Jihomoravský 

 Olomoucký 

 Zlínský 

 Moravskoslezský 

10) Jaká je velikost obce, kde bydlíte? 

 do 500 obyvatel 

 500 - 2 000 obyvatel 

 2 000 - 4 999 obyvatel 

 5 000 - 9 999 obyvatel 

 10 000 - 49 999 obyvatel 

 50 000 - 99 999 obyvatel 

 100 000 - 500 000 obyvatel 

 nad 500 tis. obyvatel (Praha) 
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11) Odpovězte na každý výrok tak, jak si myslíte, že je pro Vás charakteristický. Prosím 

odpovězte, i když si nejste zcela jisti Vaší odpovědí. Zaškrtněte vždy jedno políčko 

v řádku. 

 Velmi 

netypické 

Spíše 

netypické Neutrální 

Spíše 

typické 

Velmi 

typické 

a) Často se přistihnu při tom, že dělám 

úkoly, které jsem zamýšlel dělat před 

několika dny... 

          

b) Často propásnu koncerty, sportovní klání 

a podobné akce, protože se nedostanu k 

tomu, abych koupil lístky včas... 

          

c) Když plánuji setkání s přáteli, všechny 

potřebné věci mám připraveny s 

dostatečným předstihem… 

          

d) Když je ráno čas vstávat, nejčastěji ihned 

vstávám z postele... 
          

e) Po dopsání může dopis několik dní ležet, 

než jej odešlu... 
          

f) Obecně odpovídám na zmeškané 

telefonáty okamžitě... 
          

g) I úkoly, které vyžadují krátké sezení u 

stolu a práci na nich, dělám dny... 
          

h) Obvykle se rozhoduji jak nejrychleji je to 

možné... 
          

i) Obecně naberu zpoždění před tím, než 

začnu dělat práci, kterou dělat musím… 
          

j) Když cestuji, obvykle musím s chystáním 

pospíchat, abych přijel na letiště nebo 

nádraží v příhodný čas... 

          

k) Když se chystám ven, zřídkakdy zjistím, 

že musím něco na poslední chvíli dělat… 
          

l) Při práci na úkolu, který je před 

odevzdáním, často ztrácím čas děláním 

jiných věcí… 

          

m) Pokud obdržím účet na malý obnos, 

ihned jej zaplatím… 
          

n) Často začínám na úkolu pracovat krátce 

po jeho zadání… 
          

o) Často mám úkol splněn dříve, než je 

potřeba… 
          

p) Vždy mi to vychází tak, že dárky na 

Vánoce nakupuji na poslední chvíli… 
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q) Obvykle kupuji i tu nejpodstatnější věc na 

poslední chvíli… 
          

r) Obvykle dokončím všechny úkoly, které 

jsem si na ten den naplánoval… 
          

s) Opakovaně říkám “udělám to zítra”… 
          

t) Obvykle se postarám o to, abych měl 

všechny úkoly hotové před tím, než se večer 

uklidním a relaxuji… 

          

12) Stalo se Vám někdy, že jste odkládal/a své povinnosti a úkoly? 

 Ano (můžete popsat, o jaké povinnosti se jedná) ____________________ 

 Ne 

13) Vadí Vám, že své povinnosti odkládáte? 

 Své povinnosti neodkládám 

 Ne, nevadí mi to 

 Ano, vadí mi to 

14) Do jaké míry se věnujete následujícím činnostem a případně jak moc zasahují do 

plnění Vašich povinností? 

  
Jak moc zasahuje činnost do 

plnění mých povinností? 

Jaký podíl času určeného pro plnění 

povinností zabere tato činnost? 

Jak se věnuji popsaným 

činnostem? 

  vůbec trochu dost zásadně 0% 
do 

20% 

21-

40% 

41-

60% 

61-

80% 

81-

100% 

Ne, 

tohle 

nedělám 

nikdy 

nebo 

téměř 

nikdy 

Ano, tohle 

někdy 

dělám, ale 

ne v době 

povinností 

Ano, tohle 

někdy 

dělám, 

když mám 

povinnosti 

Piji alkohol 

anebo jsem 

pod jeho 

vlivem 

            

Kouřím 

cigarety 
            

Užívám léky 

bez 

doporučení 

lékaře 

            

Užívám, 

jsem pod 

vlivem 

marihuany / 

hašiše 

            



5 

 

Užívám 

anebo jsem 

pod vlivem 

jiných drog 

(jakých?) 

            

Hraji 

hazardní hry 

(online nebo 

v herně, 

kasinu) 

            

Trávím čas 

brouzdáním 

na internetu 
            

Trávím čas 

online na 

sociálních 

sítích 

            

Hraji 

počítačové 

hry 

            

Hraji poker             

Sleduji filmy, 

seriály, 

youtube 

videa… 

            

Nakupuji             

Sportuji             

Uklízím             

Jím, přejídám 

se 
            

Věnuji se 

sexu 
            

Dělám něco 

jiného, co mě 

odvádí od 

povinností 

(co?) 
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15) Kdybyste se zaměřil/a na činnost, kterou nejčastěji vykonáváte namísto plnění svých 

povinností, vyskytovalo se u Vás toto chování v podobné míře i před vznikem povinností, 

které v daný čas odkládáte? 

 Ano, vyskytovalo se ve stejné či podobné míře i před příchodem povinností 

 Ano, ale zdaleka ne v takové míře 

 Ne, tuto činnost/i začnu vykonávat jen při odkládání povinností 

16) Poté co své povinnosti splníte, pokračujete dále v této činnosti (činnostech) ve stejné či 

podobné míře, jako v průběhu odkládání povinností? 

 Ano, pokračuji ve stejné, či podobné míře i přesto, že mám povinnost splněnou 

 Ano, ale již ne v takové míře 

 Ne, v činnosti již dále nepokračuji, vykonával/a jsem ji jen proto, abych oddálil/a 

plnění svých povinností 

17) Kdybyste se zaměřil/a na činnost, kterou nejčastěji vykonáváte namísto plnění svých 

povinností, zažíváte někdy v souvislosti s ní následující věci?  (Zaškrtněte jedno okénko 

v každém řádku) 

 
Nikdy Výjimečně Často Velmi často 

a) Zanedbáváte někdy své potřeby (např. jídlo či spánek) kvůli 

této činnosti? 
        

b) Představujete si, že vykonáváte tuto činnost, i když to zrovna 

neděláte? 
        

c) Cítíte se neklidný/á, mrzutý/á nebo podrážděný/á, když 

nemůžete tuto činnost vykonávat? 
        

d) Cítíte se veselejší a šťastnější, když tuto činnost vykonáváte?         

e) Máte pocit, že touto činností trávíte stále více času?         

f) Přistihnete se, že zůstáváte v této činnosti, i když už Vás to 

vlastně nebaví? 
        

g) Hádáte se někdy se svými blízkými (rodina, přátelé, 

partner/ka) kvůli času, který trávíte touto činností? 
        

h) Strádá Vaše rodina, přátelé, práce či zájmy kvůli času, který 

trávíte touto činností? 
        

i) Pokusil/a jste se někdy neúspěšně omezit čas, který trávíte 

touto činností? 
        

j) Stává se Vám, že jste vykonával/a tuto činnost déle, než jste 

původně zamýšlel/a? 
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Následující otázky se týkají užívání alkoholu, pokud alkohol vůbec nepijete, přeskočte na 

otázku č. 22 

18) Cítil/a jste někdy potřebu omezit své pití? 

 Ano 

 Ne 

19) Jsou lidé ve Vašem okolí podráždění a kritizují Vaše pití? 

 Ano 

 Ne 

20) Měl/a jste někdy kvůli pití špatné pocity nebo pocity viny? 

 Ano 

 Ne 

21) Pil/a jste někdy alkohol ihned po ránu, abyste se uklidnil/a nebo se zbavil/a kocoviny? 

 Ano 

 Ne 

Následující otázky se týkají kouření tabáku, pokud vůbec nekouříte, přeskočte na otázku  

č. 28   

22) Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu? 

 Do 5 minut 

 Za 6-30 minut 

 Za 31-60 minut 

 Po 60 minutách 

23) Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno? 

 Ano 

 Ne 

 24) Kterou cigaretu byste nerad postrádal? 

 První ráno 

 Kteroukoli jinou 
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25) Kolik cigaret denně kouříte? 

 0-10 

 11-20 

 21-30 

 31 a více 

26) Kouříte častěji během dopoledne? 

 Ano 

 Ne 

27) Kouříte, i když jste nemocen a upoután na lůžko? 

 Ano 

 Ne 

Následující otázky se týkají kouření marihuany, pokud marihuanu vůbec nekouříte, zbylé 

otázky nevyplňujte. 

28) Kouřil/a jste marihuanu v posledních 12 měsících? 

 Ano 

 Ne 

29) Zaškrtněte jedno políčko v každém řádku 

 

Nikdy Občas Zřídkakdy 

Poměrně 

často 

Velmi 

často 

a) Kouřil/a jste někdy marihuanu dříve než před 

polednem? 
          

b) Kouřil/a jste někdy marihuanu o samotě?           

c) Měla/a jste někdy problém s pamětí po kouření 

marihuany? 
          

d) Řekl Vám někdo z blízkých (rodina, přátelé), že 

byste měl/a omezit kouření marihuany? 
          

e) Už jste se někdy pokusil/a neúspěšně omezit, či 

přestat s kouřením marihuany? 
          

f) Měl/a jste někdy nějaký problém kvůli kouření 

marihuany? (např. hádky, špatné výsledky ve 

škole, v práci…) 

          

  


