
 
 

 

Příloha 1: Dotazník 

 

 

 

Dotazník 

 

Dobrý den, 

jsem studentkou oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze a chci Tě požádat o vyplnění následujícího dotazníku. 

Nepodepisuj se, protoţe dotazník je anonymní a všechny výstupní informace 

použiji pouze pro zpracování praktické části mé diplomové práce. 

Učitelé nebudou tento dotazník číst, proto Tě prosím o pravdivé a upřímné 

odpovědi na následující otázky. Pokud nebudeš něčemu rozumět, klidně se 

zeptej. 

 

Předem děkuji za Tvoji ochotnou spolupráci a za Tvůj čas. 

Bc. Jana Kubalová, studentka PedF UK 

 

 

 

 

 



 
 

Zakrouţkuj vţdy vybrané odpovědi k následujícím otázkám : 

 

 1a. Jsi: 

a) dívka / žena 

b) chlapec / muž 

 

1b. Je ti: 

a) 13 – 14 let 

b) 15 – 16 let 

c) 17 – 18 let 

d) 19 – 20 let 

 

2a. Zkusil(a) jsi někdy kouřit cigarety? 

a) ano 

b) ne 

 

2b. Pokud ANO, označ odpověď. 

a) jednou 

b) dvakrát 

c) více než dvakrát 

d) občas, příležitostně 

e) pravidelně 

 

 

 

 



 
 

3. Kolik hodin počítačových her hraješ každý den? 

a) nehraju počítačové hry 

b) 1 – 2 hodiny 

c) 3 – 4 hodiny 

d) více než 4 hodiny denně 

 

4a. Už jsi někdy hrál(a) hru o peníze? 

a) ano 

b) ne 

 

4b. Pokud ANO, napiš, jaká hra to byla: 

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

5a. Zkusil(a) jsi někdy kouřit marihuanu? 

a) ano 

b) ne 

 

5b. Pokud ANO, označ odpověď. 

a) jednou 

b) dvakrát 

c) více než dvakrát 

d) kouřím ji pravidelně 

 



 
 

6a. Pil(a) jsi už někdy alkohol? 

a) ano 

b) ne 

 

6b. Pokud ANO, označ, s jakým druhem/druhy alkoholu máš zkušenosti. MŮŢEŠ 

OZNAČIT I VÍCE MOŢNOSTÍ. 

a) pivo 

b) víno 

c) šampaňské 

d) tvrdý alkohol 

e) jiné – napiš jaké: 

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

7a. Zkusil(a) jsi už někdy tvrdou drogu jako např. extázi, heroin, kokain, lysohlávku, LSD, 

opium, pervitin a jiné? 

a) ano 

b) ne 

 

7b. Pokud ANO, označ, s jakým druhem/druhy tvrdých drog máš zkušenosti. MŮŢEŠ 

OZNAČIT I VÍCE MOŢNOSTÍ. 

a) extáze  

b) heroin 

c) kokain 

d) LSD 



 
 

e) lysohlávka česká 

f) opium 

g) pervitin  

h) jiné tvrdé drogy – napiš jaké: 

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

……………………………………………………………………………………………. 

 

8a. Měli jste ve škole přednášky např. o drogách, o alkoholu, o kouření, o závislosti na lécích, 

o závislosti na počítači, na výherních automatech atd.? 

a) ano 

b) ne 

 

8b. Pokud ANO, byly tyto přednášky pro Tebe zajímavé? 

a) ano, dozvěděl(a) jsem se spoustu důležitých informací 

b) ne, nebyly pro mě přínosné ani zajímavé 

c) nevěnoval(a) jsem hodině pozornost 

d) nebyl(a) jsem na takové hodině 

e) jiná odpověď: 

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

8c. Kolik hodin přednášek to bylo? 

a) 1-2 hodiny 

b) 3-4 hodiny 

c) více než 4 hodiny 



 
 

8d. Pokud NE, chtěl(a) bys ve škole přednášky o drogách, o alkoholu, o kouření, o závislosti 

na lécích, o závislosti na počítači, na výherních automatech atd. a také o jejich prevenci? 

a) Ano, chtěl(a) - napiš, co konkrétně by tě zajímalo (můžeš uvést i jiné): 

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

b) Ne, nechtěl(a) - napiš proč: 

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

9. Kde ses dozvěděl(a) nejvíce informací o drogách, o alkoholu, o kouření, o závislosti na 

lécích, o závislosti na počítači, na výherních automatech atd.? MŮŢEŠ OZNAČIT I VÍCE 

MOŢNOSTÍ. 

a) od rodičů 

b) od kamaráda/ kamarádky 

c) od sourozence 

d) ve škole 

e) na internetu 

f) v televizi 

g) v knihách, novinách, odborných článcích či jiných tištěných dokumentech 

h) v jiném zdroji – uveď v jakém: 

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 



 
 

10a. Zajímáš se více o závislosti na návykových látkách (drogy, alkohol, kouření, léky atd)? 

a) ano 

b) ne 

 

10b. Pokud ANO, napiš, co Tě nejvíce zajímá a proč: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

11. Mluví s vámi učitelé v hodinách o závislostech na drogách, alkoholu, kouření, lécích, 

počítači, výherních automatech atd. a o tom, jak jim předcházet? 

a) ano 

b) ne 

 

12. Zakroužkuj druh závislosti, která je podle Tebe nejvíce závažná. 

MŮŢEŠ ZAKROUŢKOVAT I VÍCE MOŢNOSTÍ. 

a) závislost na alkoholu 

b) závislost na kouření cigaret 

c) závislost na pití kávy 

d) závislost na pití čaje 

e) závislost na heroinu, kokainu, pervitinu 

f) závislost na marihuaně 

g) závislost na sledování pornografie 

h) závislost na nakupování 

i) závislost na pracovní činnosti  



 
 

j) závislost na výherních automatech  

k) závislost na počítači (hry, sociální sítě, internet…) 

l) závislost na konzumaci potravin 

m) závislost na lécích 

 

13. Napiš, na čem jsi nejvíce závislý(á). 

Můţeš jmenovat více závislostí nebo i závislosti, které se v dotazníku vůbec nevyskytují: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


