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5. Praktická část, dotazník a jeho vyhodnocení 

5.1 Cíle práce 

Cílem práce je získat informace o tom, zda žáci Hotelové školy Teplice souhlasí  

s absolutním zákazem kouření v gastronomických provozech. Hlavní výzkumná otázka je: 

Váš názor z pozice hosta gastronomického provozu na absolutní zákaz kouření ve všech 

provozech. Předpokládám, že nadpoloviční většina bude protikuřácký zákon podporovat. 

Dílčím cílem číslo 1 je zjistit rozdíl pohledu na protikuřácký zákon z pohledu zaměstnance. 

Otázka dílčího cíle číslo 1: Když budete mít možnost volby, nastoupíte jako zaměstnanec 

raději do: kuřáckého / nekuřáckého podniku. Předpokládám, že 70 % žáků si zvolí nekuřácké 

prostředí. Dílčím cílem číslo 2 je zjistit názor na protikuřácký zákon z pohledu provozovatel 

podniku. Pokud bude schválen absolutní zákaz o kouření v gastronomických provozech a Vy 

budete provozovatelem jednoho z nich: jsem pro / proti. Předpokládám, že na tuto otázku 

bude názor opačný  

a naopak nadpoloviční většina žáků bude proti zákonu. Dílčím cílem číslo 3 je zjistit počet 

kuřáků. Předpokládám, že 50 % žáků budou pravidelní nebo občasní kuřáci. 

5.2 Metody výzkumu 

Data byla získána formou elektronického dotazníku na webových stránkách Moje anketa. 

Dotazník byl určen pro žáky Hotelové školy Teplice obor Hotelnictví a turismus od prvního 

do čtvrtého ročníku. Vzorový dotazník je umístěn v příloze číslo 1. 

5.3 Sběr dat 

Sběr dat probíhal prostřednictvím elektronického dotazníku v hodinách Hotelového softwaru 

a Práce s počítače v učebnách vybavených výpočetní technikou. Sběr probíhal v rámci těchto 

dvou předmětů, protože každý ročník má přístup do počítačových učeben během jiného 

předmětu a ročníku. Elektronický dotazník jsem zvolil z důvodu rychlé volby odpovědi, díky 

jejich přesnému zpracování, ale také proto, že podotázky k jednotlivým odpovědím se lišily 

dle zvolené odpovědi. 

  



Základní údaje v dotazníku tvořily demografické podotázky, týkající se pohlaví a věku. 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 124 respondentů. Byli to žáci prvního až čtvrtého ročníku 

Hotelové školy Teplice, obor Hotelnictví a turismus. Z celkově 124 dotazovaných (100 %) 

bylo 85 dívek (69 %), 39 chlapců (31 %) a průměrný věk činil 16,7 let. Dotazník, byl 

zpřístupněn od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017. Konkrétní výsledky šetření jsou zapsány a 

zpracovány do grafů v následující části práce. 

 

Graf číslo 1: počet respondentů výzkumu 

Zdroj: vlastní 

 

Graf číslo 2: poměr chlapců a dívek 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 2: Kouříte tabákové výrobky? 

Tato otázka měla rozdělit žáky na dvě skupiny, které poté dostávali rozdílné podotázky 

týkající se uvedené odpovědi. Na otázku odpovědělo 124 žáků, což je 100 %, ano odpovědělo 

59 respondentů (48 %), ne odpovědělo 65 respondentů (52 %). Z pohledu pohlaví z celkových 

85 dívek uvedlo, že 42 kouří a 43 nekouří, což je téměř přesně polovina. U chlapců byly 

výsledky rozdílnější: z celkových 39 zúčastněných 17 uvedlo, že kouří (44 %) a 22 že nekouří 

(56 %). 

 

Graf číslo 3: počet kuřáků 

Zdroj: vlastní 

 

Graf číslo 4: poměr uživatelů dle pohlaví 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 3: V jakém věku jste začali kouřit? 

59 kuřáků uvedlo, že začali kouřit ve věku mezi 10 a 18 lety. 

 

Graf číslo 25 

Zdroj vlastní.  
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Otázka číslo 4: Kouříte pravidelně? 

Z 59 pozitivních odpovědí na předchozí otázku odpovědělo 41 respondentů (69 %), že 

tabákové výrobky užívají pravidelně. 18 respondentů (31 %) odpovědělo, že kouří jen 

příležitostně. Z toho vyplývá, že více jak dvě třetiny těchto mladých uživatelů kouří 

pravidelně. 

 

Graf číslo 5: počet pravidelných kuřáků 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 5: Kolik cigaret denně vykouříte? 

Ze šesti možných variant: 1, 3, 5, 10, 20, více jak 20, byly nejčastější verze 5 a 10. Tato 

otázka byla určena pouze žákům, kteří kouří pravidelně. Druhá část kuřáků bude odpovídat až 

na následující otázku. 10 cigaret denně vykouří 20 respondentů (49 %),  

5 cigaret denně vykouří 15 respondentů (37 %). Ostatní varianty byly v menšině:  

1 cigareta 1 (2 %), 3 cigarety 2 (5 %), 20 cigaret 2 (5 %) a více jak 20 cigaret denně kouří 1 

respondent (2 %). I když se má práce nezabývá problematikou kouření mladých  

a mladistvých lidí v naší společnosti, tak tyto výsledky jsou opravdu velmi varující. Jestliže 

již v takto mladém věku konzumují mladí a většinou neplnoletí lidé, tak velké množství 

tabákových výrobků, povedete to samozřejmě k vybudování silné závislosti na tabáku a s tím 

spojené zdravotní a společenské problémy. 

 

Graf číslo 6: počet vykouřených cigaret 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 6: Jak často kouříte? 

Tato otázka byla určena pro nepravidelné uživatele tabáku. Zde byla opět možnost volby ze 

šesti variant: 1x týdně, více jak 2x týdně, 1x měsíčně, 2x měsíčně, více jak 3x měsíčně a 

pouze při oslavách či jiných jednorázových příležitostech. I v této otázce dominovaly dvě 

odpovědi: 1x týdně 5 odpovědí (28 %) a více jak 2x týdně 11 (61 %). Ostatní odpovědi měly 

pouze jednu nebo žádnou odpověď. Z toho ale vyplývá, že  

i nepravidelní uživatelé, kouří často a mají proto velké nebezpečí, že začnou kouřit 

pravidelněji a tím si vytvoří závislost. Dle uvedených odpovědí, bych je už spíše zařadil do 

pravidelných uživatelů, protože pokud někdo kouří „jen“ 2x týdně, tak už je to pravidelné 

užívání. Naopak jen jeden respondent uvedl, že kouří pouze na oslavách  

a jiných jednorázových příležitostech, což beru jako faktického nepravidelného kuřáka. 

 

Graf číslo 7: nepravidelní kuřáci 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 7: Vyberte jednu z možností nebo doplňte 

Tato část dotazníku byla určena 65 respondentům, kteří odpověděli záporně na otázku: 

Kouříte tabákové výrobky? Vybírali ze čtyř možností: Nikdy jsem nekouřil, zkusil jsem to a 

nechutná mi to, přestal jsem kouřit a ostatní. 28 respondentů to zkusilo (43 %), ale nechutnalo 

jim to, 24 respondentů (37 %) nikdy nekouřilo, 10 jich kouřit přestalo  

(15 %) a 3 (5 %) uvedli, že experimentují jen s elektronickou cigaretou. I z této odpovědi jsou 

výsledky alarmující, protože pouze 24 respondentů (19 %) z celé této skupiny nikdy 

nekouřilo, všichni ostatní 41 (81 %), již mají nějakou zkušenost s tabákovými výrobky nebo 

aktivně kouří. Musím připomenout, že průměrný věk této skupiny respondentů je 16,7 roku, 

což znamená, že dle platných zákonů by vlastně neměl mít zkušenost nikdo, protože prodej je 

povolen až osobám starším 18 let. 

 

Graf číslo 8: nekuřáci 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 8: Vadí Vám kouření v uzavřených prostorech? 

Na následující otázky již odpovídali všichni respondenti a nebyli rozčleněni do žádných 

podskupin. Ale byly tři směry otázek, z pohledu hosta, z pohledu zaměstnance  

a z pohledu provozovatele gastronomického podniku. Chtěl jsem zjistit, jak se budou lišit 

odpovědi z různých pohledů, aby vyšlo najevo, zda budou žáci přistupovat k problematice 

kouření různými způsoby, podle toho v jaké z uvedených pozic budou. Ze 124 zúčastněných 

(100 %) odpovědělo kladně 74 respondentů (60 %) a záporně 50 (40 %). I zde je vidět, že 

zakouřené prostření vadí většině lidí. 

 

Graf číslo 9: kouření v uzavřených prostorech 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 9: Váš názor z pozice hosta (návštěvníka) gastronomického 

provozu. Absolutní zákaz kouření ve všech provozech: 

I když na předchozí otázku zda jim vadí zakouřené prostředí, odpověděla většina kladně, nyní 

když se jedná o zákaz kouření v gastronomických provozech, se situace obrací. Pro absolutní 

zákaz se vyjádřilo 58 respondentů (47 %) a proti zákazu 66 respondentů (53 %). 

 

Graf číslo 10: názor na zákaz z pozice hosta 

Zdroj: vlastní 
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Vyjádření názoru (otázka číslo 10) na téma: Povolil/a bych kouření pouze v 

některých provozech typu: 

V této části výzkumu se měli respondenti vyjádřit, v jakých typech provozů by zachovali 

povolené kouření. Na výběr byly základní typy podniků: restaurace, pivnice, kavárna, bar, 

diskotéka, fast food, vinárna, pizzerie a skupina ostatní. Z těchto možností vybrali jako 

nejčastěji pivnici, bar a diskotéku a částečné množství hlasů získaly  

i kavárny. Všechny ostatní byly v menšině, z čehož vyplývá, že by v nich většina tolerovala 

zákaz kouření. Celkový počet odpovědí na tuto otázku byl 405. Konkrétní výsledky: pivnice 

98 (24 %), bar 95 (24 %), diskotéka 89 (22 %), kavárna 48 (12 %), restaurace 22 (5 %), 

pizzerie 17 (4 %), vinárna 15 (4 %), skupina ostatních 12 (3 %), která uváděla různé názory 

od všude po nikde, zavedení kuřáckých koutků a další typy podniků jako čajovna a poslední 

fast food 9 (2 %). Z těchto výsledků je vidět, že  

u provozoven, které nabízejí pokrmy je drtivá většina pro zákaz kouření. 

 

Graf číslo 11: typy provozoven 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 11: Pokud jste hostem v jakémkoli typu podniku, vadí Vám, že 

se tam kouří? 

V této otázce se žáci Hotelové školy liší v odpovědi od výzkumu studentů Marketingové 

komunikace a PR z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  

a výzkumné agentury Ipsos, kde bylo pro zákaz kouření 78 % populace, protože 82 

respondentů (66 %) by kouření tolerovalo a jen 42 respondentům (34 %) kouření opravdu 

vadí.  

 

Graf číslo 12: kouření v gastronomických provozech 

Zdroj: vlastní 

  

34%

23%

43%

Pokud jste hostem v jakémkoli typu podniku, vadí Vám 

že se tam kouří?

Ano 42

Ne 28

Je mi to jedno 54



Otázka číslo 12: Kouření na venkovní terase – zahrádce? 

Tuto otázku jsem do dotazníku zařadil záměrně, protože i ona byla předmětem diskuse tvůrců 

zákona o zákazu kouření. Zde byla pro povolení kouření většina, 116 pro (94 %) a jen 8 proti 

(6 %). Z odpovědí vyplývá, že kouření na zahrádkách toleruje velká většina. 

 

Graf číslo 13: kouření na terase 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 13: Když máte možnost volby, vyberete raději 

V grafu číslo 14, se nadpoloviční většina vyjádřila, že jim vyhovují typy podniků, které mají 

oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Pokud by měli možnost volby tak pro oddělené 

prostoty bylo 71 (57 %), pro čistě nekuřácký podnik bylo 38 (31 %) a jen 15 (12 %) 

respondentů by zvolilo podnik kde je kouření povoleno. 

 

Graf číslo 14: volba typu podniku 

Zdroj: vlastní 

  

12%

31%57%

Když máte možnost volby, vyberete raději:

Kuřácký podnik 15

Nekuřácký podnik 38

Oddělený prostor pro kuřáky

a nekuřáky 71



Otázka číslo 14: Co Vám vadí při návštěvě kuřáckého podniku? 

Další otázka byla směřovaná na negativa, která vadí návštěvníkům podniků, kde je kouření 

povoleno. Žáci měli možnost zvolit si z několika možností. Nejvíce vadilo respondentům, že 

po návštěvě kuřáckého podniku jim zapáchá oděv a vlasy. Tuto možnost zvolilo 68 (38 %) 

z celkového počtu 181 odpovědí. Další variantu, že jim vadí zakouřené prostředí, bylo 52 

odpovědí (29 %), což odpovídá tomu, že velké části hostů není příjemný pobyt v zakouřeném 

prostředí. 28 respondentů (15 %) uvedlo, že si v tomto prostředí nevychutnají pokrm a jen 33 

(18 %) odpovědělo, že jim během návštěvy kuřáckého podniku nevadí nic. 

 

Graf číslo 15: negativa při návštěvě kuřáckého podniku 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 15: Mají být elektronické cigarety také zahrnuty do zákazu 

kouření? 

Na tuto otázku odpovědělo 102 respondentů (82 %) záporně a 22 (18 %) kladně. Zde je vidět, 

že i elektronické cigarety obtěžují zhruba pětinu zúčastněných. Tuto otázku jsem položil 

záměrně, protože i ona byla součástí jedné diskuse poslanců při návrhu protikuřáckého 

zákona. 

 

Graf číslo 16: elektronické cigarety 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 16: Popište Váš postoj z pohledu zaměstnance: Pokud budete 

někdy v budoucnosti pracovat v úplném pracovním poměru  

v nějakém gastronomickém provoze jako zaměstnanec, co Vám bude 

vyhovovat? 

V grafu číslo 17 jsou výsledky otázky, jaké pracovní prostředí by si budoucí pracovníci v 

gastronomii zvolili. Výsledky jsou zastoupeny zhruba stejnou měrou. Zákaz kouření 

v gastronomických podnicích by přivítalo 46 respondentů (37 %), kuřácké prostředí by 

vyhovovalo 37 (30 %) a zbylé skupině 41 (33 %) je jedno, zda bude kouření povoleno či 

zakázáno.  

 

Graf číslo 17: názor z pohledu zaměstnance 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 17: Když budete mít možnost volby, nastoupíte jako 

zaměstnanec raději: do kuřáckého nebo nekuřáckého podniku? 

Zde bych chtěl navázat na předchozí otázku, protože v ní dopadly výsledky téměř 

nerozhodně, ale na přímou otázku zda zvolí raději kuřácké či nekuřácké pracoviště, ve kterém 

budou trávit svou pracovní dobu, si 81 respondentů (65 %) zvolilo nekuřácké  

a jen 43 (35 %) kuřácké pracoviště, z čehož vyplývá, že dvou třetinám zúčastněných bude 

příjemnější pracovat v nekuřáckém prostředí. 

  

Graf číslo 18: volba podniku 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 18: Popište Váš postoj z pohledu budoucího provozovatele 

podniku. Pokud si pořídíte svůj vlastní podnik a budete ho sami vést, bude: 

Celý dotazník měl zjistit, zda se budou lišit odpovědi respondentů z několika pohledů. První 

byl, když jsou v pozici hosta, druhý když budou v pozici zaměstnance a poslední, pokud si 

pořídí vlastní podnik. Z toho posledního pohledu výsledky dopadly téměř nerozhodně, kdy 

lehce nadpoloviční většina 64 respondentů (52 %) vyjádřila, že by svůj podnik měla 

nekuřácký a 60 (48 %) by zvolilo podnik kuřácký. 

 

Graf číslo 19: názor z pohledu provozovatele 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 19: Pokud bude schválen absolutní zákaz o kouření  

v gastronomických provozech a Vy budete provozovatelem jednoho  

z nich: 

V grafu číslo 20 je vidět ještě výrazněji, že kouření je důležité pouze pro 32 (26 %) 

dotázaných, kteří se zákazem kouření nesouhlasí. Většina 48 (39 %) naopak zákaz kouření 

uvítá a pro 44 (35 %) tato není podstatná. 

 

Graf číslo 20: schválení zákazu 

Zdroj: vlastní  
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Otázka číslo 20: Uveďte, s jakými klady zákazu kouření souhlasíte: 

Tento graf číslo 21 uvádí, ke kterým kladům zákazu kouření se žáci přiklání. Celkem vybrali 

346 odpovědí. Největší klad pro ně bude čistější prostředí 95 (27 %), druhá nejčastější 

odpověď mě překvapila, protože se v ní uvádí, že je pro žáky důležité prostředí, v jakém 

budou pracovat jejich zaměstnanci a že tím budou chráněni před pasivním kouřením. Tuto 

odpověď zvolilo 70 respondentů (20 %). Další dvě zhruba stejně zastoupené skupiny žáků 

zvolili odpověď, že budou panovat stejné podmínky pro všechny provozovatele 51 (15 %) a 

zároveň, že jim to přinese i snížení nákladů na čističku vzduchu 48 (14 %). 36 (10 %) 

považuje zákaz kouření v podnicích i jako nástroj na kontrolu kouření personálu a pouze 27 (8 

%) si myslí, že jim zákaz kouření přivede více hostů. Poslední dvě možnosti, že jim zákaz 

zvýší tržby a skupina ostatních důvodů byly zanedbatelné, protože je zvolilo 27 (4 %) a 7 (2 

%) respondentů. 

 

Graf číslo 21: klady zákazu kouření 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 21: Uveďte, s jakými zápory zákazu kouření souhlasíte: 

Z několika možných záporů zákazu kouření si respondenti nejčastěji vybrali odpovědi, že 

přijdou o část hostů 81 (24 %) a zároveň, že je nechtějí omezovat 77 (23 %). 62  

(19 %) vadí, že se nemohou rozhodovat sami a 54 (16 %) předpokládá, že jim zákaz sníží 

tržby a zároveň 38 (11 %) to bere jako omezování svého podnikání. I zde jsou poslední dvě 

možnosti: investice do čističky 15 (5 %) a ostatní 7 (2 %) zanedbatelné. Celkem bylo 333 

odpovědí. 

 

Graf číslo 22: zápory zákazu kouření 

Zdroj: vlastní 
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Otázka číslo 22: Jakým způsobem byste řešili kouření hostů po schválení 

zákona o zákazu kouření: 

V poslední otázce se většina 59 (47 %) vyjádřila, že by situaci řešila vyčleněním kuřáckého 

prostoru, se kterým ovšem návrh zákona nepočítá. Další možnosti byly zastoupeny 28 

odpověďmi (23 %), že postaví přístřešek pro kuřáky před podnikem, 21 (17 %) by situaci 

neřešilo nijak a kde budou kuřáci kouřit je jim jedno. A 14 (11 %) by zvolilo možnost 

předělat podnik na uzavřený, neveřejný klub, ve kterém by bylo kouření povoleno. 2 (2 %) by 

řešilo situaci jiným způsobem, než zde byly uvedeny. 

 

Graf číslo 23: řešení zákazu kouření 

Zdroj: vlastní 
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5.4 Shrnutí a porovnání dat z průzkumu 

Cílem práce je získat informace o tom, zda žáci Hotelové školy Teplice souhlasí  

s absolutním zákazem kouření v gastronomických provozech. 

Předpoklad číslo 1: se zákazem souhlasí nadpoloviční většina ze 124 žáků. 

Bylo zjištěno, že se zákazem souhlasí pouze 58 respondentů (47 %) a proti zákazu je 66 (53 

%). Tento předpoklad se nepotvrdil. 

Předpoklad číslo 2: 70 % žáků bude chtít nastoupit jako zaměstnanec do nekuřáckého 

podniku. 

Předpoklad číslo 2 nebyl potvrzen, protože do nekuřáckého podniku by nastoupilo 81  

(65 %) žáků. 

Předpoklad číslo 3: nadpoloviční většina žáků v pozici provozovatele podniku bude proti 

zákazu kouření. 

Předpoklad číslo 3 se nepotvrdil. Jasně proti zákazu kouření se postavilo jen 32 (26 %) žáků a 

zbytek ho buď uvítá, nebo pro ně je nepodstatný. 

Předpoklad číslo 4: 50 % žáků kouří. 

Tento předpoklad nebyl potvrzen, 59 (48 %) žáků odpovědělo, že kouří a 65 (52 %), že 

nekouří. 

Další porovnání odpovědí kuřáků a nekuřáků na jednotlivé otázky ankety. 

Z celkového počtu 59 kuřáků: 

24 (41 %) nevyhovuje pasivní kouření v uzavřených prostorech. 

18 (31 %) by chtělo nastoupit jako zaměstnanec do nekuřáckého podniku. 

14 (24 %) by svůj podnik chtělo mít nekuřácký. 

14 (24 %) souhlasí se zákazem kouření v gastronomii. 

Z celkového počtu 65 nekuřáků shodně 15 (23 %) odpovědělo, že jim nevadí pobyt 

v zakouřeném prostředí, anebo že by svůj podnik mělo kuřácký. 

 


