
 

PŘÍLOHY 
 

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice 

 

Dotazník k bakalářské práci na téma: 

Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. 

Ve městě Litoměřice 

Milí žáci, milé žákyně, 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění anonymního dotazníku, který bude složit jako podklad 

mé bakalářské práce. Do vašich odpovědí budu nahlížet pouze já, nikdo jiný. 

Vyberte odpověď nebo vyplňte místo určené pro odpověď. 

 

1. Cítíš se ve své školní třídě dobře? (vyber jeden bod na následující škále) 

 

Ano   Spíše ano   Spíše ne    Ne 

2. Chodíš rád/a do školy? (vyber jeden bod na následující škále) 

 

Ano   Spíše ano   Spíše ne    Ne 

3. Máte doma počítač?                         

o Ano    

o Ne 

4. Máte doma zavedený internet? 

o Ano  

o Ne 

5. Máš vytvořený profil na některé ze sociálních sítí? (Facebook, Twitter, Instagram apod.) 

o Ano mám  - Kde? ………………………………… 

o Ne nemám 

6. Počítač používáš pro…? (můžeš vybrat více odpovědí) 

o Hraní her      

o Poslouchání hudby 

o Příprava do školy (domácí úkoly atd.) 

o Koukání na filmy 

o Čtení knih 



 

o Dopisování na sociální síti 

o Vyhledávání informací 

o Telefonování  

o Jiné ………………………………………………………………………………… 

o Počítač nepoužívám 

7. Máš doma přístup k počítači? 

o Ano, na počítač můžu jít, kdy chci, mám jej volně k používání. 

o Ano, na počítač můžu jít, kdy chci, ale musím se nejdříve zeptat rodičů či někoho 

dospělého. 

o Ano, k počítači mám přístup, ale jenom někdy – podle momentální situace 

o Ano, k počítači mám přístup, ale mám přesně stanovený čas, od kdy do kdy můžu na 

počítači být. 

o Ne, k počítači se dostanu pouze mimo rodinu 

o Ne, nemám o tuto aktivitu zájem 

o Ne, nemáme doma počítač. 

8. Mluvili s tebou rodiče sourozenci nebo jiní členové rodiny o nebezpečích, které by ti 

mohly hrozit při neopatrném pobytu na internetu a sociálních sítí? 

o Ano, mluvili se mnou o tom opakovaně 

o Ano, o něčem se zmínili 

o Ne, nic se mnou neprobírali 

9. Pro přístup na sociální sít je nutné použít heslo. Komu bys své heslo svěřil? (můžeš 

vybrat více odpovědí) 

o Mamince 

o Tatínkovi 

o Babičce nebo dědovi 

o Nejlepší kamarádce/kamarádovi 

o Nikomu 

o Sourozenci 

o Spolužákům 

o Jiná odpověď:…………………………………………………………………………. 

10. Co všechno bys svěřil kamarádovi, kterého znáš pouze prostřednictvím Facebooku či 

jiné sociální sítě? (můžeš vybrat více odpovědí) 

o Věk 

o Mobilní číslo telefonu 

o Adresu svého bydliště 

o Co máš na sobě za oblečení (Co budeš mít na sobě až půjdeš na nějakou akci) 

o Údaje o svém těle (váhu, výšku) 

o Události, na které se chystáš, kterých se chceš zúčastnit 

o Přesné datum narození 

o Barvu vlasů a očí 

o Emilovou adresu 

o Adresu školy, kterou navštěvuješ 

o Zážitky z dovolené, prázdnin 

o Fotografie sebe 

o Fotografie rodinných příslušníků 



 

o Fotografie vašeho bytu 

o Fotografie kamarádů 

o Nesvěřil/ la bych žádné informace o sobě 

o Jiné…………………………………………………………………………………… 

11. Na Facebooku a internetu se po tobě často chce vyplnění osobních údajů. Které 

údaje bys o sobě vyplnil/la? (můžeš vybrat více odpovědí) 

o Mobilní číslo 

o Adresa 

o Email 

o Datum narození 

o Rodné město a místo, kde teď žiji 

o Škola, kterou navštěvuji 

o Rodinné vztahy  

o Nevyplnil/ la bych žádné údaje 

o Jiné …………………………………………………………………………………….. 

12. Přijde ti milá zpráva od člověka, kterého osobně neznáš. Reagoval/a bys na takový 

vzkaz? 

o Ano, na zprávu bych odpověděl/a   

o Ne, na zprávu bych neodpověděl/a  

13. Sdílení informací je základem sociálních sítí. Jaké informace o své osobě bys sdílel/a 

se svými přáteli? (můžeš vybrat více odpovědí) 

o Své pocity, nálady 

o Fotografie 

o Videa 

o Místa, kde se momentálně nacházím 

o Události, které se zúčastním nebo jsem se zúčastnil 

o Hudbu, kterou poslouchám 

o Své zájmy, koníčky 

o Nic bych se svým i přáteli nesdílel/a 

o Jiné: …………………………………………………………………………………….. 

14. Jaké typy fotek bys sdílel/a se svými přáteli prostřednictvím sociální sítě? (můžeš 

vybrat více odpovědí) 

o Fotografie se svojí rodinou 

o Fotografie z dovolené, prázdnin, tábora 

o Fotografie mé osoby - tzv. „Selfie“ 

o Fotografie domácího mazlíčka 

o Fotografie z různých akcí (oslavy narozenin, ozdravné pobyty apod.) 

o Jiné…………………………………………………………………………………… 

o Prostřednictvím sociální sítě bych nesdílel/a žádné fotografie 

15. Podle čeho vybíráš fotografie, které chceš sdílet na sociální síti či na internetu? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

16. Jestliže bys se rozhodl/a reagovat na nějakou nabídku (práce, brigády apod.) na 

internetu či sociálních sítích, Poradil/a by ses s někým o tomto úmyslu? 



 

o Ano, určitě bych se poradil/a          S kým? ................................................ 

o Ne, s nikým bych se neporadil/a 

17. Na sociální síť ti přijde žádost o přátelství od chlapce (chlapec Marek, chodí do 8. 

třídy, hraje fotbal, baví ho kreslení grafitů a poslouchání hudby). Přidal/a by sis ho do 

svých přátel na Facebooku? 

o Ano – určitě 

o pravděpodobně ANO 

o Pravděpodobně NE 

o Ne – určitě 

18. Na sociální síť ti přijde žádost o přátelství od dívky (dívka Petra, chodí do 7. Třídy, 

hraje volejbal, ráda maluje, poslouchá rock a hraje na kytaru). Přidal/a by sis jí do 

svých přátel? 

o Ano – určitě 

o pravděpodobně ANO 

o Pravděpodobně NE 

o Ne – určitě 

19. Stalo se ti někdy něco mimořádného při pohybu na internetu či sociální síti? Pokud 

ano, tak co? (prosím napiš vlastními slovy, pokud je zde málo místa použij zadní stranu 

dotazníku)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

A teď něco o tobě: 

20. Jsi: 

o Chlapec 

o Dívka 

21. Kolik je Ti nyní let?……………………. 

22. Máš sourozence? 

o Ano, mám  –  kolik? .......... 

o Ne, nemám 

23. Bydlíš v současnosti s? 

o oběma vlastními rodiči 

o jen s jedním vlastním rodičem 

o vlastním rodičem a další dospělou osobou (např. s nevlastním rodičem apod.) 

o Jiná možnost  - uveď:………………………………………………………. 

 

 

Děkuji Ti za odpovědi 

 

 



 

Dotazník pro 7. ročník Základní školy Boženy Němcové, Litoměřice 

 

Dotazník k bakalářské práci na téma: 

Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. 

Ve městě Litoměřice 

Milí žáci, milé žákyně, 

Ráda bych Vás poprosila o vyplnění anonymního dotazníku, který bude složit jako podklad 

mé bakalářské práce. Do vašich odpovědí budu nahlížet pouze já, nikdo jiný. 

Vyberte odpověď či odpověďi, nebo vyplňte místo určené pro odpověď 

 

1. Cítíš se ve své školní třídě dobře? (vyber jeden bod na následující škále) 

 

Ano   Spíše ano   Spíše ne    Ne 

2. Chodíš rád/a do školy? (vyber jeden bod na následující škále) 

 

Ano   Spíše ano   Spíše ne    Ne 

3. Máte doma počítač?                         

o Ano    

o Ne 

4. Máte doma zavedený internet? 

o Ano  

o Ne 

5. Máš vytvořený profil na některé ze sociálních sítí? (Facebook, Twitter, Instagram apod.) 

o Ano mám  - Kde? ………………………………… 

o Ne nemám 

6. Počítač používáš pro…? (můžeš vybrat více odpovědí) 

o Hraní her      

o Poslouchání hudby 

o Příprava do školy (domácí úkoly atd.) 

o Koukání na filmy 

o Čtení knih 

o Dopisování na sociální síti 

o Vyhledávání informací 

o Telefonování  

o Jiné ………………………………………………………………………………… 

o Počítač nepoužívám 



 

7. Máš doma přístup k počítači? 

o Ano, na počítač můžu jít, kdy chci, mám jej volně k používání. 

o Ano, na počítač můžu jít, kdy chci, ale musím se nejdříve zeptat rodičů či někoho 

dospělého. 

o Ano, k počítači mám přístup, ale jenom někdy – podle momentální situace 

o Ano, k počítači mám přístup, ale mám přesně stanovený čas, od kdy do kdy můžu na 

počítači být. 

o Ne, k počítači se dostanu pouze mimo rodinu 

o Ne, nemám o tuto aktivitu zájem 

o Ne, nemáme doma počítač. 

8. Mluvili s tebou rodiče sourozenci nebo jiní členové rodiny o nebezpečích, které by ti 

mohly hrozit při neopatrném pobytu na internetu a sociálních sítí? 

o Ano, mluvili se mnou o tom opakovaně 

o Ano, o něčem se zmínili 

o Ne, nic se mnou neprobírali 

9. Pro přístup na sociální sít je nutné použít heslo. Komu bys své heslo svěřil? (můžeš 

vybrat více odpovědí) 

o Mamince 

o Tatínkovi 

o Babičce nebo dědovi 

o Nejlepší kamarádce/kamarádovi 

o Nikomu 

o Sourozenci 

o Spolužákům 

o Jiná odpověď:…………………………………………………………………………. 

10. Co všechno bys svěřil kamarádovi, kterého znáš pouze prostřednictvím Facebooku či 

jiné sociální sítě? (můžeš vybrat více odpovědí) 

o Věk 

o Mobilní číslo telefonu 

o Adresu svého bydliště 

o Co máš na sobě za oblečení (Co budeš mít na sobě až půjdeš na nějakou akci) 

o Údaje o svém těle (váhu, výšku) 

o Události, na které se chystáš, kterých se chceš zúčastnit 

o Přesné datum narození 

o Barvu vlasů a očí 

o Emilovou adresu 

o Adresu školy, kterou navštěvuješ 

o Zážitky z dovolené, prázdnin 

o Fotografie sebe 

o Fotografie rodinných příslušníků 

o Fotografie vašeho bytu 

o Fotografie kamarádů 

o Nesvěřil/ la bych žádné informace o sobě 

o Jiné…………………………………………………………………………………… 



 

11. Na Facebooku a internetu se po tobě často chce vyplnění osobních údajů. Které 

údaje bys o sobě vyplnil/la? (můžeš vybrat více odpovědí) 

o Mobilní číslo 

o Adresa 

o Email 

o Datum narození 

o Rodné město a místo, kde teď žiji 

o Škola, kterou navštěvuji 

o Rodinné vztahy  

o Nevyplnil/ la bych žádné údaje 

o Jiné …………………………………………………………………………………….. 

12. Přijde ti milá zpráva od člověka, kterého osobně neznáš. Reagoval/a bys na takový 

vzkaz? 

o Ano, na zprávu bych odpověděl/a   

o Ne, na zprávu bych neodpověděl/a  

13. Sdílení informací je základem sociálních sítí. Jaké informace o své osobě bys sdílel/a 

se svými přáteli? (můžeš vybrat více odpovědí) 

o Své pocity, nálady 

o Fotografie 

o Videa 

o Místa, kde se momentálně nacházím 

o Události, které se zúčastním nebo jsem se zúčastnil 

o Hudbu, kterou poslouchám 

o Své zájmy, koníčky 

o Nic bych se svým i přáteli nesdílel/a 

o Jiné: …………………………………………………………………………………….. 

14. Jaké typy fotek bys sdílel/a se svými přáteli prostřednictvím sociální sítě? (můžeš 

vybrat více odpovědí) 

o Fotografie se svojí rodinou 

o Fotografie z dovolené, prázdnin, tábora 

o Fotografie mé osoby - tzv. „Selfie“ 

o Fotografie domácího mazlíčka 

o Fotografie z různých akcí (oslavy narozenin, ozdravné pobyty apod.) 

o Jiné…………………………………………………………………………………… 

o Prostřednictvím sociální sítě bych nesdílel/a žádné fotografie 

15. Podle čeho vybíráš fotografie, které chceš sdílet na sociální síti či na internetu? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

16. Jestliže bys se rozhodl/a reagovat na nějakou nabídku (práce, brigády apod.) na 

internetu či sociálních sítích, Poradil/a by ses s někým o tomto úmyslu 

o Ano, určitě bych se poradil/a          S kým? ................................................ 

o Ne, s nikým bych se neporadil/a 



 

17. Na sociální síť ti přijde žádost o přátelství od chlapce (chlapec Marek, chodí do 8. 

třídy, hraje fotbal, baví ho kreslení grafitů a poslouchání hudby). Přidal/a by sis ho do 

svých přátel na Facebooku? 

o Ano – určitě 

o pravděpodobně ANO 

o Pravděpodobně NE 

o Ne – určitě 

18. Na sociální síť ti přijde žádost o přátelství od dívky (dívka Petra, chodí do 7. Třídy, 

hraje volejbal, ráda maluje, poslouchá rock a hraje na kytaru). Přidal/a by sis jí do 

svých přátel? 

o Ano – určitě 

o pravděpodobně ANO 

o Pravděpodobně NE 

o Ne – určitě 

19. Stalo se ti někdy něco mimořádného při pohybu na internetu či sociální síti? Pokud 

ano, tak co? (prosím napiš vlastními slovy, pokud je zde málo místa použij zadní stranu 

dotazníku)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

20. S Kamarádem/kamarádkou jste natočili vtipné a bláznivé video. Tvůj/ tvoje 

kamarád/ ka ho chce dát na internet, i přesto, že ty si to nepřeješ a jsi zásadně proti. Jak 

by si v dané situace reagoval/la ty? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

21. Tvé kamarádce/kamarádovi píše často cizí osoba neslušné vzkazy. Nejprve se vše 

zdálo jako legrace, nyní je to tvému kamarádovi/kamarádce již nepříjemné a požádá tě 

o radu, co by měl/měla udělat. Co by si jí/jemu v dané situaci poradil/la ty? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

22. Na sociální síti se objeví video, kde někdo fyzicky ubližuje tvému kamarádovi či 

kamarádce. Video viděli všichni tvoji přátelé, ale rozhodli se s tím nic nedělat. Co by si 

v dané situaci dělal/la ty? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

A teď něco o tobě: 

23. Jsi: 

o Chlapec 

o Dívka 

24. Kolik je Ti nyní let?……………………. 

25. Máš sourozence? 



 

o Ano, mám  –  kolik? .......... 

o Ne, nemám 

26. Bydlíš v současnosti s? 

o oběma vlastními rodiči 

o jen s jedním vlastním rodičem 

o vlastním rodičem a další dospělou osobou (např. s nevlastním rodičem apod.) 

o Jiná možnost  - uveď:………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Ti za odpovědi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


