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Přílohy 

Dotazník o zjišťování chování rodiny 
 

Vážení rodiče, ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník obsahuje 

83 položek a jeho vyplnění trvá asi 15 minut. Veškeré informace budou anonymizovány a údaje, 

které do dotazníku uvedete nebudou spojovány s Vaším jménem a budou sloužit výhradně 

k výzkumným účelům. Žádná z odpovědí, kterou zvolíte není špatná. Proto Vás prosím, abyste 

odpovídali zcela podle pravdy.  

Tento dotazník bude sloužit k vytvoření metody, která bude schopná zachytit včas 

dospívající, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi, a poskytnout pomoc jim anebo celé rodině, 

proto je velmi důležité, abychom získali pravdivé údaje. Prosíme Vás, abyste vyplňovali 

dotazník pečlivě, ale rychle. Po zodpovězení všech položek raději zkontrolujte, zda jste opravdu 

odpověděli na všechny položky. 

Pokud souhlasíte s účastí, pokračujte dále.  

Děkujeme za spolupráci! 

 

Demografické údaje 
Následující údaje označte zakroužkováním anebo odpověď vypište.  

Dotazník vyplňuje:  

a) maminka 

b) tatínek 

c) maminka i tatínek 

d) prarodič 

e) někdo jiný: ……………… 

Dospívající vyrůstá s alespoň jedním biologickým rodičem: ano - ne 

Pohlaví dospívajícího: muž - žena 

Věk dospívajícího: …………… 

Počet sourozenců dospívajícího: 

Nejvyšší dosažené vzdělání matky:  

a) základní 

b) střední škola 

c) střední škola s maturitou 

d) vysokoškolské 
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Nejvyšší dosažené vzdělání otce:  

a) základní 

b) střední škola 

c) střední škola s maturitou 

d) vysokoškolské 

Průměrná suma peněz, kterou Vaše rodina utratí za měsíc: …………… 

Dotazník o zjišťování chování rodiny 
Následjící část obsahuje výroky, které se týkají pouze prvních 13 let života dospívajícího. 

Prosím vyplňujte tedy, jak to ve Vaší rodině bylo, než Vaše dítě dosáhlo 13 roku života.  

Pokud s výrokem budete souhlasit, pak označte fajfkou pole „souhlasím“. Pokud 

s výrokem souhlasit nebudete, pak označte pole „Nesouhlasím“. Pokud nebudete vědět, jakou 

možnost zvolit, přikloňte se k té, která je Vaší odpovědi bližší. Žádná z odpovědí není špatná, 

proto prosím odpovídejte podle pravdy. 

Seznam obsahuje i výroky, které nejsou povinné vyplnit, tyto výroky jsou označeny 

hvězdičkou. Položky o partnerovi vztahujte k partnerovi, se kterým dospívající strávil 

podstatnou část života.  

 

 souhlasím NEsouhlasím 

1. Myslím, že ostatní matky/otcové své děti hlídají 

více než já. 

  

2. Ostatní lidé o nás říkají, že jsme bohatší než oni.   

3. Vždycky musím přesně vědět, kde se syn/dcera 

nachází. 

  

4. Myslím si, že naše rodina si může dovolit utrácet 

více peněz než ostatní rodiny v okolí. 

  

5. Léčil/a jsem se s duševní nemocí.   

6. Syn/dcera se se mnou či partnerem/partnerkou 

obvykle radí předtím, než něco udělá. 

  

7. Ostatní nám závidí, jak otevřeně můžeme se 

synem/dcerou hovořit. 

  

8. Myslím si, že syn/dcera se se sourozencem často 

dostává do konfliktů. * 

  

9. Během těhotenství jsem/matka několikrát týdně 

vypila sklenku vína nebo vykouřila cigaretu. 

  

10. S partnerem/partnerkou jsme neměli nikdy moc 

čas dělat něco se synem/dcerou společně. 

  

11. Někdy se přistihnu, jak myslím na to, že bych 

svého syna/svoji dceru chtěla sledovat. 
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12. U některého ze sourozenců dospívajícího byla 

diagnostikována duševní porucha. * 

  

13. Často vidím, jak se můj syn/moje dcera nudí.   

14. Svoji pracovní pozici i pozici svého partnera/ 

svojí partnerky hodnotím jako lepší než pracovní 

pozice ostatních rodičů. 

  

15. Někdy se synem/dcerou nemluvím i několik dní.   

16. Když se dívám na své děti, říkám si, jak je 

skvělé, že mají mezi sebou tak dobrý vztah. * 

  

17. Často jsem na syna/dceru naštvaná.   

18. Pravidelně piji alkohol či kouřím cigarety.   

19. Syn/dcera byl svědkem, jak mi někdo fyzicky 

ubližuje. 

  

20. Já i můj partner/moje partnerka docházíme do 

zaměstnání. 

  

21. Lidé si myslí, že svého syna/svoji dceru 

vychovávám ve značné volnosti. 

  

22. Užívání drog bych u svého dítěte netoleroval/a.   

23. Můj syn/moje dcera se mi obvykle svěřuje se 

svými starostmi. 

  

24. Dospívající má se svým sourozencem dobrý 

vztah. * 

  

25. Od té doby, co jsem rodič, jsem neužil/a žádnou 

drogu. 

  

26. Mému partnerovi/mé partnerce byla 

diagnostikována duševní porucha. 

  

27. Pokud bych věděl/a, že můj syn/moje dcera 

užívá drogy, zabránil/a bych tomu. 

  

28. Myslím, že je normální, že se syn/dcera 

nesvěřuje mě, ale kamarádům. 

  

29. Můj syn/moje dcera je na mě často naštvaná.   

30. Myslím, že můj syn/moje dcera má méně 

povinností než jiné děti. 

  

31. Často se se synem/dcerou hádám.   

32. Myslím si, že bych syna/dceru měla více 

kontrolovat. 

  

33. Ostatní lidi by o naší rodině řekli, že se pořád 

hádáme. 

  

34. Nikdy bych svého syna/dceru nezavrhla.   

35. Můj syn/moje dcera byla aspoň jednou bita 

partnerem/partnerkou. 

  

36. Já nebo můj partner/moje partnerka užíváme 

pravidelně drogy. 
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37. Myslím si, že dospívající má mnoho 

mimoškolních aktivit. 

  

38. Když byl/a můj syn/moje dcera malý/á, často 

jsme pořád něco dělali (jezdili na lyže, na výlety, 

na kolo, brusle apod.). 

  

39. Nikdy bych nešla za svým synem/dcerou s tím, 

že mě něco trápí. 

  

40. Někdy mi přijde, že se o svého syna/svoji dceru 

starám až moc. 

  

41. Bratr/sestra dospívajícího pravidelně kouří či 

pije alkohol. * 

  

42. Můj syn/moje dcera mají spoustu úkolů, které 

musí za den splnit (umýt nádobí, uklidit). 

  

43. Nikdo z rodiny netrpí žádnou duševní poruchou.   

44. Můj syn/ moje dcera často v rozhovoru se mnou 

projevují své emoce. 

  

45. Nenapadlo by mě stěžovat si na svého 

partnera/svoji partnerku svému synovi/své dceři. 

  

46. Myslím, že ostatní mají se svým dítětem bližší 

vztah než já. 

  

47. Často se s dospívajícím dostávám do konfliktů.   

48. Můj partner pravidelně pije alkohol či kouří 

cigarety. 

  

49. Bratr/sestra dospívajícího užívá drogy. *   

50. Syn/dcera viděl/a, když mi někdo psychicky 

ubližoval (nadával mi, ponižoval mě). 

  

51. Našemu dítěti byla diagnostikována na základě 

vyšetření duševní nemoc. 

  

52. Syn/dcera mají jasně dané pravidlo, že nesmí pít, 

kouřit či užívat drogy. 

  

53. Lidé o mně říkají, že jsem ke svému synovi/dceři 

velmi přísná. 

  

54. Syn/dcera vyrůstá pouze s jedním z rodičů.   

55. Matka dospívajícího nikdy během těhotenství 

neužívala drogy, nepila alkohol a nekouřila. 

  

56. Dospívající vesměs vyrůstal se svými prarodiči, 

kteří se o něj starali většinu času (více než já 

s partnerem/partnerkou). 

  

57. Syn/dcera byl/a vystavena nějaké traumatizující 

události (fyzické násilí, úmrtí v rodině, 

hospitalizace, autonehoda apod.). 
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58. Když opravdu o něco jde, pak za mnou či mým 

partnerem/mou partnerkou syn/dcera přijde a 

chce poradit. 

  

59. Můj syn/moje dcera mi vždycky říká, kam jde a 

s kým jde. 

  

60. Řešili jsme se synem/dcerou situaci, ve které by 

mu/ji někdo mohl nabídnout drogy a řešili jsme, 

co by bylo vhodné v této situaci udělat. 

  

61. Mám se synem/dcerou velmi blízký vztah.   

62. Řekl/a bych o sobě, že jsem velmi důsledný/á při 

kontrole toho, zda syn/dcera splnil/a to, o co 

jsem jí požádal/a. 

  

63. Často se dospívajícího ptám, co dělal odpoledne 

a ptám se ho na jeho plány na víkend. 

  

64. Se synem/dcerou jsme řešili, že nesmí užívat 

drogy. 

  

65. Ještě nikdy se nestalo, že by mi syn/dcera 

přišel/přišla říct, co ho/jí trápí. 

  

66. Nikdy by mě nenapadlo povídat si se 

synem/dcerou o tom, co by udělal, kdyby mu 

někdo nabídl drogy. 

  

67. Se synem/dcerou mluvím zcela otevřeně.   

68. Nedokážu si představit, že by mi syn/dcera nic 

neřekla o svém dnu. 

  

69. Můj partner/moje partnerka mě nikdy 

neuhodil/a. 

  

70. Znám všechny koníčky, které můj syn/moje 

dcera má. 

  

71. S mým partnerem/mojí partnerkou se často 

dostáváme do konfliktů. 

  

72. Můj partner/moje partnerka to někdy s péčí o 

syna/dceru přehání. 

  

73. Ačkoli mému synovi/dceři ještě nebylo 18, 

občas mu/ji dovolím, aby zkusil sklenku 

alkoholu nebo cigaretu. 

  

74. Myslím si, že každý by si měl v životě zkusit vzít 

nějakou drogu. 

  

75. Ještě se mi nestalo, že bychom se se 

synem/dcerou hádali/y. 

  

76. Můj syn/moje dcera rozhodně nikdy nebyl/a 

sexuálně zneužit/a. 

  

77. Někdy se mi stává, že jdu za synem/dcerou a 

vyprávím mu/jí o tom, co mě trápí. 
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78. Ostatní by o mně řekli, že si rád/a dám sklenku 

vína či piva. 

  

79. Můj partner/moje partnerka mě nikdy záměrně 

neponižuje. 

  

80. Syn/dcera poslouchají, když se v rodině líčí 

nějaká bolestivá zkušenost (autonehoda, násilí 

apod.). 

  

81. Můj syn/moje dcera mi řekne, když se mu/jí něco 

nelíbí. 

  

82. Syna/dceru jsem již několikrát výchovně zbil/a.   

83. Ani nevím, co přesně můj syn/dcera dělá po 

škole. 

  

 

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek neváhejte kontaktovat výzkumníky na následující e-

mailové adrese: e.kulhankova04@gmail.com, či využijte prostoru pro poznámky níže. 

Děkujeme Vám za vyplnění! 

 

Prostor pro poznámky:  

 

 

 

 

 

 


