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PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1: Dotazník 
 

Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity pouze ke studijním a výzkumným účelům. 

Nikde nebude uvedeno tvé jméno, nemusíš se tedy ničeho obávat Své odpovědi, prosím, označuj 

kroužky a drž se pokynů u jednotlivých otázek. Pokud by Ti něco nebylo jasné, ráda poradím! Děkuji 

za spolupráci, moc si toho vážím!  

 

→ 1. ČÁST - následující otázky se týkají kouření cigaret 
1. Jak často kouříš cigarety? 

a. nikdy jsem nekouřil/a nebo jsem to pouze vyzkoušel/a  

b. nekouřil/a jsem v posledních třech měsících 

c. méně než jednou týdně 

d. zhruba jednou týdně 

e. několikrát do týdne 

f. denně 

2. Jak často tvoji blízcí kouří cigarety? (pokud ve svém životě některou z těchto osob nemáš, nech políčko pro ni 

určené nevyplněné) 

 

nikdy nebo 

to pouze 

vyzkoušel/a 

nekouřil/a 

v posledních 

3 měsících 

méně než 

jednou 

týdně 

zhruba 

jednou 

týdně 

několikrát 

do týdne 
denně 

a. nejlepší přítel 1 2 3 4 5 6 

b. otec 1 2 3 4 5 6 

c. matka 1 2 3 4 5 6 

d. partner/ka 1 2 3 4 5 6 

 
Pokud jsi nikdy v životě nekouřil/a cigarety, přeskoč na otázku č. 6 

3. V kolika letech jsi poprvé vědomě vykouřil/a cigaretu?    ……… 

(vypiš číslovkou, pokud si nevzpomínáš, tak alespoň přibližně)                

4. Za přítomnosti koho to bylo?  

a. byl/a jsem sám/sama 

b. rodičů 

c. sourozence 

d. nejlepšího přítele 

e. party kamarádů 

f. jiné (napiš):  

5. Jaký jsi k tomu měl/a důvod? (možnost zakroužkovat více odpovědí) 

a. chtěl/a jsem to vyzkoušet 

b. nechtěl/a jsem být pozadu oproti ostatním  

c. chtěl/a jsem zapadnout do party přátel, kteří to již vyzkoušeli 

d. neměl/a jsem k tomu žádný zvláštní důvod 

e. jiné (vypiš): 

6. Jak bys obecně charakterizoval/a svůj postoj ke kouření cigaret? 

a. pozitivní 

b. spíše pozitivní 

c. spíše negativní 

d. negativní 

7. Jak bys obecně charakterizoval/a postoj tvých blízkých ke kouření cigaret? (pokud ve svém životě některou 

z těchto osob nemáš, nech políčko pro ni určené nevyplněné) 

 pozitivní spíše pozitivní spíše negativní negativní 

a. nejlepší přítel 1 2 3 4 

b. otec 1 2 3 4 

c. matka 1 2 3 4 

d. partner/ka 1 2 3 4 
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8. Kdybys musel/a, označil/a bys své blízké jako: (pokud ve svém životě některou z těchto osob nemáš, nech políčko 

pro ni určené nevyplněné) 

 nekuřák příležitostný kuřák kuřák silný kuřák 

a. nejlepší přítel 1 2 3 4 

b. otec 1 2 3 4 

c. matka 1 2 3 4 

d. partner/ka 1 2 3 4 

 
 

9. Pokud jsi součástí nějaké party, označil/a bys ji jako: (pokud nejsi součástí party, otázku přeskoč) 

a. nekuřáckou 

b. spíše nekuřáckou 

c. spíše kuřáckou 

d. kuřáckou 

10. Kdybys musel/a, označil/a by ses za: 

a. nekuřáka  

b. příležitostného kuřáka 

c. kuřáka 

d. silného kuřáka 

 

A)Pokud ses označil/a za „nekuřáka“, po vyplnění 11. otázky přeskoč až na otázku č. 18 (2. část) 

B)Pokud ses označil/a za „příležitostného kuřáka“, „kuřáka“ či „silného kuřáka“, přeskoč na 12. otázku a 

pokračuj ve vyplňování  

 

11. Vadilo by ti:  

  ano  spíše ano spíše ne ne 

a. mít za nejlepšího přítele kuřáka? 1 2 3 4 

b. mít za partnera/ku kuřáka? 1 2 3 4 

c. být „členem“ v kuřácké partě? 1 2 3 4 

 

12. Vadilo by ti: 
 ano spíše ano spíše ne ne 

a. mít za nejlepšího přítele nekuřáka? 1 2 3 4 

b. mít za partnera/ku nekuřáka? 1 2 3 4 

c. být „členem“ v nekuřácké partě? 1 2 3 4 

 
13. Dokážeš říct, jakou roli sehrál tvůj nejbližší přítel v tom, že jsi začal/a kouřit? 

a. žádnou 

b. malou 

c. spíše malou 

d. spíše velkou 

e. velkou 

14. Dokážeš říct, jakou roli sehrála tvá parta v tom, že jsi začal/a kouřit? (pokud jsi nebyl součástí party, otázku 

přeskoč) 

a. žádnou 

b. malou 

c. spíše malou 

d. spíše velkou 

e. velkou 

15. Dokážeš říct, jakou roli sehrál/a tvůj partner/ka v tom, že jsi začal/a kouřit? (pokud jsi neměl/a partnera/ku, otázku 

přeskoč) 

a. žádnou 

b. malou 

c. spíše malou 

d. spíše velkou 

e. velkou 

 

16. Při jakých příležitostech nejčastěji kouříš cigarety? (možnost zakroužkovat více odpovědí) 

a. při speciální příležitosti (oslava narozenin apod.)  

b. na diskotéce, v klubu 

c. na koncertě, festivalu 
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d. při trávení času/posezení s přáteli 

e. při posezení s rodinou 

f. jiné (vypiš):  

 

17. Dokážeš si představit, že bys při následujících příležitostech nekouřil/a cigarety? 

 ano spíše ano spíše ne ne 

a. oslava narozenin/výročí 1 2 3 4 

b. koncert/festival 1 2 3 4 

c. diskotéka/klub 1 2 3 4 

d. posezení s přáteli 1 2 3 4 

e. posezení s rodinou 1 2 3 4 

 
→ 2. ČÁST - následující otázky se týkají pití alkoholu 
18. Jak často piješ alkohol? 

a. nikdy jsem se nenapil/a nebo jsem to pouze vyzkoušel/a 

b. nepil/a jsem v posledních třech měsících 

c. méně než jednou týdně 

d. zhruba jednou týdně 

e. vícekrát do týdne 

f. denně 

19. Jak často pijí alkohol tvoji blízcí? (pokud ve svém životě některou z těchto osob nemáš, nech políčko pro ni 

určené nevyplněné) 

 

nikdy nebo 

to pouze 

vyzkoušel/a 

nepil/a 

v posledních 

třech 

měsících 

méně než 

jednou 

týdně 

zhruba 

jednou 

týdně 

vícekrát 

do týdne 
denně 

a. nejlepší přítel 1 2 3 4 5 6 

b. otec 1 2 3 4 5 6 

c. matka 1 2 3 4 5 6 

d. partner/ka 1 2 3 4 5 6 

 
Pokud jsi nikdy v životě nepil/a alkohol, přeskoč na otázku č. 27 

 

20. V kolika letech ses poprvé vědomě napil/a alkoholu?     ………… 

(Napiš číslovkou, pokud si nevzpomínáš, alespoň přibližně) 

21. Za přítomnosti koho to bylo?  

a. byl/a jsem sám/sama 

b. rodičů 

c. sourozence 

d. nejlepšího přítele 

e. party kamarádů 

f. jiné (vypiš):  

22. Jaký jsi k tomu měl/a důvod? (možnost zakroužkovat více odpovědí) 

a. neměl/a jsem k tomu žádný zvláštní důvod 

b. chtěl/a jsem to vyzkoušet 

c. nechtěl/a jsem být pozadu oproti ostatním  

d. chtěl/a jsem zapadnout do party 

e. jiné (vypiš): 

23. Piji alkohol, protože... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

24. Při jakých příležitostech nejčastěji piješ alkohol? (možnost zakroužkovat více odpovědí) 

a. speciální příležitost (oslava narozenin apod.)  

b. na diskotéce, v klubu 

c. na koncertě, festivalu 

 ano spíše ano spíše ne ne 

a. cítím se uvolněně 1 2 3 4 

b. cítím se šťastně 1 2 3 4 

c. zapomenu na své starosti 1 2 3 4 

d. jsem více přátelský/á a otevřený/á 1 2 3 4 

e. více se bavím a užiji si zábavu 1 2 3 4 
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d. při trávení času/posezení s přáteli 

e. při posezení s rodinou 

f. jiné (vypiš):  

 

25. Dokážeš si představit, že bys při následujících příležitostech nepil/a alkohol? 

 ano spíše ano spíše ne ne 

a. oslava narozenin/výročí 1 2 3 4 

b. koncert/festival 1 2 3 4 

c. diskotéka/klub 1 2 3 4 

d. trávení času/posezení s přáteli 1 2 3 4 

e. posezení s rodinou 1 2 3 4 

 
26. Staly se ti někdy následující jevy, když jsi pil/a alkohol?  

 ano ne 

a. fyzické napadení (rvačka) 1 2 

b. nehoda nebo zranění (úraz) 1 2 

c. problémy ve vztazích s rodiči 1 2 

d. problémy ve vztazích s přáteli (hádka) 1 2 

e. nesnáze s policií 1 2 

f. sexuální zkušenost, které jste druhý den litoval/a 1 2 

 
27. Vadilo by ti, kdyby: 

 ano spíše ano spíše ne ne 

a. tvůj nejlepší přítel by zatvrzelý abstinent? 1 2 3 4 

b. tvůj partner/ka byl/a zatvrzelý abstinent? 1 2 3 4 

c. tvůj nejlepší přítel pil alkohol každý den? 1 2 3 4 

d. tvůj partner/ka pil/a alkohol každý den? 1 2 3 4 

28. Pokud jsi součástí nějaké party, jaká část ze společně stráveného času je spojena s pitím alkoholu? (pokud nejsi 

součástí party, otázku přeskoč) 
a. žádná  

b. méně než polovina 

c. více než polovina 

d. většina 

29. Jak bys obecně charakterizoval/a postoj svých blízkých k pití alkoholu? (pokud ve svém životě některou z těchto 

osob nemáš, nech políčko pro ni určené nevyplněné) 

 pozitivní spíše pozitivní spíše negativní negativní 

a. nejlepší přítel 1 2 3 4 

b. otec 1 2 3 4 

c. matka 1 2 3 4 

d. partner/ka 1 2 3 4 

30. Jak bys obecně charakterizoval/a svůj postoj k pití alkoholu? 
a. pozitivní 

b. spíše pozitivní 

c. spíše negativní 

d. negativní 

31. Myslíš si, že je jednodušší navazovat vztahy při pití alkoholu? 

a. ano 

b. ne 

32. Seznámil/a ses někdy s někým při pití alkoholu? 

a. ano 

b. ne 

Pokud jsi odpověděl „ne“, přeskoč na otázku č. 40 (3. část) 

 

33. Jaký mají obecně charakter vztahy, jež jsi navázal/a při pití alkoholu?  

a. krátkodobý 

b. spíše krátkodobý 

c. spíše dlouhodobý 

d. dlouhodobý 
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34. Mají pro tebe přátelství vytvořená při pití alkoholu stejnou hodnotu jako vztahy vytvořené za jiných okolností?  

a. ano 

b. ne 

Pokud jsi odpověděl „ne“, napiš proč je tomu tak: ……………………………………………………………………… 

35. S jakou částí lidí, s kterými ses seznámil při pití alkoholu, jsi stále v kontaktu? 

a. s nikým  

b. s méně než polovinou 

c. s více než polovinou  

d. se všemi 

36. Seznámil/a ses s někým ze svých nejlepších přátel při pití alkoholu?  

a. ano 

b. ne 

Pokud jsi odpověděl „ne“, přeskoč na otázku č. 37 

37. Trvá toto přátelství doposud?  

a. ano 

b. ne 

38. Seznámil/a ses s některým z tvých partnerů při pití alkoholu?  

a. ano 

b. ne 

Pokud jsi odpověděl „ne“, přeskoč na otázku č. 40 (3. část) 

39. Trvá tento vztah doposud?  

a. ano 

b. ne 

 

→3. ČÁST - následující otázky se týkají tebe, tvých zájmů a koníčků a tvé rodiny 
40. Tvé pohlaví: 

a. muž 

b. žena 

41. Kolik je ti let? (Napiš číslovkou)    ………… 

42. Jakou školu studuješ? 

a. gymnázium 

b. střední odborná škola 

c. střední odborné učiliště 

43. Velikost města/obce, z které/ho pocházíš: 

a. do 1 000 obyvatel 

b. 1 001 - 5 000 obyvatel 

c. 5 001 - 10 000 obyvatel 

d. 10 001 - 20 000 obyvatel 

e. více než 20 000 

44. Stalo se někdy, že ti rodiče zakázali bavit se či stýkat se s nějakým kamarádem?  

a. ano 

b. ne 

Pokud jsi odpověděl „ano“, proč tomu tak bylo? (vypiš) 

.……………………………………………………………….. 

45. Stalo se ti někdy, že ti rodiče zakázali bavit či stýkat se s nějakou partou lidí/kamarádů? 

a. ano 

b. ne 

Pokud jsi odpověděl „ano“, proč tomu tak bylo?(vypiš) 

………………………………………………………………… 

46. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání tvé matky? 

a. základní škola 

b. střední škola bez maturity 

c. střední škola s maturitou 

d. vysoká škola 

47. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání tvého otce? 

a. základní škola 

b. střední škola bez maturity 

c. střední škola s maturitou 

d. vysoká škola 



  

6 

 

48. Dokázal/a bys odhadnout příjem vaší domácnosti? Zvol některou z příjmových kategorií.: 

a. méně než 24 000 Kč 

b. 24 001 - 40 000 Kč 

c. 40 001 - 60 000 Kč 

d. 60 001 - 80 000 Kč 

e. více než 80 000 Kč 

f. nedokážu odhadnout 

49. Žiješ s: 

a. matkou a otcem 

b. pouze s otcem 

c. pouze s matkou 

d. jiné (vypiš) :  

 

50. Kolikrát do měsíce vyplňuješ svůj volný čas následujícími aktivitami?  

 méně než 1x 1-2x  3-4x 
více než 

5x 

a. sport 1 2 3 4 

b. četba knih 1 2 3 4 

c. návštěva kulturních akcí (kino, divadlo,..) 1 2 3 4 

d. tvůrčí činnost (psaní, kreslení, hra na hudební nástroj,..) 1 2 3 4 

e. hraní her na PC 1 2 3 4 

f. surfování po internetu/sociální sítě 1 2 3 4 

 
51. Podporují tě rodiče ve vykonávání následujících aktivit?  

 ano spíše ano spíše ne ne 

a. sport 1 2 3 4 

b. četba knih 1 2 3 4 

c. návštěva kulturních akcí (kino, divadlo,..) 1 2 3 4 

d. tvůrčí činnost (psaní, kreslení, hra na hudební nástroj,.) 1 2 3 4 

 

DĚKUJI za tvůj čas  

 

Příloha č. 2:  Prevalence zkušeností studentů s užitím jakékoliv nelegální drogy a 

jakékoliv nekonopné látky v životě (v %). 

 

 
Zdroj: Zdroj: ESPAD [Csémy et al. 2011: 88] 
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Příloha č. 3: Způsob získání nelegální drogy poprvé v životě podle (v %) - srovnání 

základních a středních škol.  

 

 
Zdroj: Zdroj: ESPAD [Csémy et al. 2011: 123] 

 
 
 
Příloha č. 4: Důvod vyzkoušení nelegální drogy (v %) - srovnání základních a 

středních škol 

 

Zdroj: Zdroj: ESPAD [Csémy et al. 2011: 124] 

 

 

 

 

 



  

8 

 

 

Příloha č. 5: Testy o závislosti - kouření respondenta a jeho blízkých. 

Correlations 

 

a1 Jak často 

kouříš cigarety? 

a2a Jak často 

kouří nejlepší 

přítel 

Spearman's rho a1 Jak často kouříš cigarety? Correlation Coefficient 1,000 ,628** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 303 293 

a2a Jak často kouří nejlepší 

přítel 

Correlation Coefficient ,628** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 293 293 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

a1 Jak často 

kouříš cigarety? 

a2b Jak často 

otec kouří 

cigarety 

Spearman's rho a1 Jak často kouříš cigarety? Correlation Coefficient 1,000 ,235** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 303 283 

a2b Jak často otec kouří 

cigarety 

Correlation Coefficient ,235** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 283 283 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

a1 Jak často 

kouříš cigarety? 

a2c Jak často 

matka kouří 

cigarety 

Spearman's rho a1 Jak často kouříš cigarety? Correlation Coefficient 1,000 ,219** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 303 292 

a2c Jak často matka kouří 

cigarety 

Correlation Coefficient ,219** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 292 292 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 

a1 Jak často 

kouříš cigarety? 

a2d Jak často 

partner/ka kouří 

cigarety 

Spearman's rho a1 Jak často kouříš cigarety? Correlation Coefficient 1,000 ,258** 

Sig. (2-tailed) . ,001 

N 303 170 

a2d Jak často partner/ka 

kouří cigarety 

Correlation Coefficient ,258** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 . 

N 170 170 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Příloha č. 6: Testy o závislosti - pití alkoholu a jeho blízkých 

 

Correlations 

 

a18 Jak často 

piješ alkohol? 

a19a Jak často 

pije alkohol tvůj 

nejlepší přítel? 

Spearman's rho a18 Jak často piješ alkohol? Correlation Coefficient 1,000 ,667** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 301 292 

a19a Jak často pije alkohol 

tvůj nejlepší přítel? 

Correlation Coefficient ,667** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 292 293 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 

a18 Jak často 

piješ alkohol? 

a19b Jak často 

pije alkohol tvůj 

otec? 

Spearman's rho a18 Jak často piješ alkohol? Correlation Coefficient 1,000 ,209** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 301 284 

a19b Jak často pije alkohol 

tvůj otec? 

Correlation Coefficient ,209** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 284 285 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 

a18 Jak často 

piješ alkohol? 

a19c Jak často 

pije alkohol tvá 

matka? 

Spearman's rho a18 Jak často piješ alkohol? Correlation Coefficient 1,000 ,213** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 301 295 

a19c Jak často pije alkohol 

tvá matka? 

Correlation Coefficient ,213** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 295 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 

a18 Jak často 

piješ alkohol? 

a19d Jak často 

pije alkohol tvůj 

partner/ka? 

Spearman's rho a18 Jak často piješ alkohol? Correlation Coefficient 1,000 ,481** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 301 173 

a19d Jak často pije alkohol 

tvůj partner/ka? 

Correlation Coefficient ,481** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 173 173 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Příloha č.7 : Testy o nezávislosti - typ studované školy a kouření 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 50,255a 10 ,000 

Likelihood Ratio 53,896 10 ,000 

Linear-by-Linear Association 39,837 1 ,000 

N of Valid Cases 303   

a. 3 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,99. 
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Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,407 ,000 

Cramer's V ,288 ,000 

N of Valid Cases 303  

 

 

Příloha č. 8: Testy o nezávislost - typ studované školy a pití alkoholu 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,724a 8 ,004 

Likelihood Ratio 22,194 8 ,005 

Linear-by-Linear Association 14,009 1 ,000 

N of Valid Cases 301   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 10,39. 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,275 ,004 

Cramer's V ,194 ,004 

N of Valid Cases 301  

 

 


