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■ ANONYMNÍ KÓD

Vaše odpovědi jsou ANONYMNÍ a NEBUDOU ukázány nikomu dalšímu. Protože se v tomto projektu 
zabýváme rodinami, budeme potřebovat propojit Váš dotazník (rodiče) s dotazníkem pro Vaše dítě. 
VAŠE DÍTĚ ANI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY NEUVIDÍ VAŠE ODPOVĚDI, ty jsou pouze pro výzkumníka. 
Abychom mohli dotazníky propojit, je zapotřebí vytvořit unikátní kód založený na několika Vašich de-
tailech. Prosíme, vyplňte do políček níže. Prosíme, pište pouze dovnitř rámečků.

Pokud se v tomto výzkumu účastní více Vašich dětí, odpovídejte v souvislosti s nejstarším z nich.

První tři písmena křestního jména matky dítěte účastnícího se výzkumu (např. Jana = JAN)
Číslo dne, kdy se narodilo dítě účastnící se výzkumu (např. 14. prosince = 14, 1. ledna = 01)
První tři písmena křestního jména dítěte účastnícího se výzkumu (např. Albert = ALB)
Měsíc narození dítěte účastnícího se výzkumu (např. červenec = 07; prosinec = 12)

Křestní jména Vašich dětí (v jakémkoli pořadí)  

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Jméno:

V dotazníku se většina otázek zodpovídá zaškrtnutím X v rámečku vedle  
příslušné odpovědi, kterou zvolíte. Vzor: ✘

V některých otázkách se budou vyplňovat odpovědi, např. takto: 2 5

Pokud budete požádáni o vepsání textu, prosím, pište VELKÝMI PÍSMENY, např.: STRIC

V některých případech můžete být požádáni o přeskočení některých otázek. V tomto případě uvidíte šipku s 
poznámkou, která Vás navede k další otázce, na niž máte přeskočit. Např.:

➡ běžte na otázku 4.16

Office use only:

Code Site postcode Country code

Pokud se vám stane, že uděláte chybu v jakékoli otázce, přeškrtněte kompletně svou odpověď a napište 
správnou vedle.
Příklad:

1.1 Kolik Vám je let? (Prosím, napište svůj věk do rámečků) 1 9 39

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
STRÝC
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1.1 Jaké je Vaše PSČ? 

1.2 Kolik Vám je let? (Prosím, vepište věk do rámečků) let

1.3 Jste… (Prosím, zaškrtněte)

Muž
Žena

1.4 S kým žijete? (Prosím, zaškrtněte všechny možnosti)

1)   Partner/manžel/ka
2)   Matka/otec (včetně nevlastních)
3)   Syn/ové
4)   Dcera/dcery
5)   Nevlastní děti
6)   Adoptované děti/děti v pěstoun.péči
7)   Jiné osoby (prosím, uveďte, kdo)

1.5 Kolik dětí (dívek/chlapců) s Vámi žije? (Prosím, uveďte do rámečku číslo)

Mám chlapců
Mám dívek

1.6 Jakého věku je každé dítě, které s Vámi žije? 
(Prosím, napište věk každého dítěte - začněte od nejstaršího)

1. dítě
2. dítě
3. dítě
4. dítě
5. dítě
6. dítě

1.7 V jaké zemi jste se narodil/a? (např. ČR)

1.7b Jestli jste se narodil/a mimo Českou republiku, jak dlouho jste v té zemi žil/a? 

Prosím, napište počet let do rámečku nebo zaškrtněte rámeček 
“nevztahuje se na mě”, pokud se to na Vás nevztahuje.

let
nevztahuje se na mě

1.8 Jaké jste národnosti?
1)   česká
2)   slovenská
3)   

4)   

5)   

6)   jiná (prosím, vypište)

1.9 V současné době... (Prosím, zaškrtněte vše, co se na Vás vztahuje)

1)   zaměstnán/a na plný pracovní úvazek
2)   zaměstnán/a na částečný pracovní úvazek
3)   nezaměstnaný/á
4)   studuji prezenční/denní studium
5)   studuji dálkové/kombinované studium
6)   v důchodu
7)   v pracovní neschopnosti v důsledku nemoci
8)   jiný důvod

1.10 Prosím, odhadněte roční příjem celé rodiny (před zdaněním) (označte jednu možnost)

1)   150 000 Kč nebo méně
2)   151 000 - 250 000 Kč
3)   251 000 - 350 000 Kč
4)   351 000 - 450 000 Kč
5)   451 000 - 550 000 Kč
6)   více než 550 000 Kč

Část 1 O Vás
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Část 2 O alkoholu
2.1 Jak často pijete alkohol? (Prosím, zaškrtněte pouze 1 možnost u Vás/Vašeho partnera)

Vy Váš partner
1)   Nikdy
2)   Méně než 1x za měsíc
3)   1x za měsíc
3)   1x za týden
3)   2-4x v týdnu
4)  ndenně nebo skoro denně
5)   nevím

Pro následující otázky od 2.3 a dále, prosím, odpovídejte v souvislosti se situací Vašeho nejstaršího dítěte, které se 
účastní této studie (dítě ve věku do 18ti let).

2.2 Podle toho, co víte, jak často Vaše dítě (účastnící se studie) pije akohol?

1)   Nikdy
2)   Méně než 1xza měsíc
3)   1x za měsíc
4)   1x za týden
5)   2-4x v týdnu
6)   denně nebo skoro denně
7)   nevím

2.3 Podle toho, co víte, kolikrát za poslední měsíc bylo Vaše dítě (účastnící se studie) OPILÉ?  
(Př. Jestliže bylo opilé 1x za týden, celkem za měsíc je 4x)

krát nevím

2.4 Jestliže by se Vaše dítě (účastnící se studie) vrátilo domů opilé, co byste dělal/a? (Můžete zaškrtnout více možností, pokud odpovídají)

1)   Neudělal/a bych nic. Považuji to za normální v jeho/jejím věku
2)   Vynadal/a bych mu/jí
3)   Potrestal/a bych ho/ji
4)   Nevěděl/a bych, co dělat

2.5 Podle toho, co víte, kde/od koho Vaše dítě (účastnící se studie) obvykle získá alkohol?  
(Prosíme, zvolte pouze všechny možnosti, které odpovídají)

1)   nevím od jiného dospělého
2)   od jednoho z rodičů zcizený z domova
3)   od staršího sourozence v baru/hospodě/klubu
4)   od kamarádů v obchodě
5)   od rodičů kamaráda jinak (prosím, uveďte)

2.6 Kde podle Vás Vaše dítě (účastnící se studie) obvykle pije alkohol? (Prosíme, zvolte všechny možnosti, které odpovídají) 

1)   nevím
2)   doma
3)   na veřejném místě (park, ulice apod.)
4)   doma u kamaráda/kamarádů
5)   u nějakého jiného příbuzného
6)   v baru/hospodě/klubu
7)   někde jinde (prosím, uveďte)

2.7 Dovolíte Vašemu dítěti (které se účastní studie) pít doma s Vámi alkohol, byť i jenom trochu?

Ano
Ne

2.7b Jestliže jste odpověděl/a ANO na otázku výše, myslíte si, že dovolováním pití malého 
množství alkoholu doma naučíte své dítě pít víc s rozumem?

Ano
Ne



5Code Site postcode Country code

Část 3

Část 4

O kouření

O nelegálních drogách
4.1 Zkusil/a (užil/a) jste někdy v životě některou z nelegálních drog? Označte pouze 1 odpověď. 

Prosím, odpovězte upřímně a mějte na paměti, že tato studie je anonymní a nikdo jiný neuvidí Vaše odpovědi.

1)   Ne
2)   Ano, během posledních 12 měsíců
3)   Ano, během posledních 30 dní
4)   Ano, ale více než před rokem

4.2 Jak obtížné by podle Vás bylo pro Vaše dítě (účastnící se studie) sehnat si některou z následujícíh 
látek, pokud by chtělo. (Prosím, označte křížkem 1 možnost v každém řádku)

Ve
lm

i o
bt

íž
né

D
oc

el
a 

ob
tíž

né

D
oc

el
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je
dn

od
uc

hé

Ve
lm

i 
je

dn
od

uc
hé

1)   Cannabis (marihuana/hašiš)
2)   Heroin
3)   Kokain
4)   Amfetaminy (pervitin)
5)   Extáze
6)   Mefedron

4.3 Podle toho, co víte, užilo Vaše dítě (které se účastní studie), někdy v životě nelegální drogu?

Ano
Ne

Nevím

4.4 Podle toho, co víte,  užili někdy v životě přátelé Vašeho dítěte (které se účastní studie) nelegální drogu?

Ano
Ne

Nevím

4.5 Podle toho, co víte, užily některé děti ve škole Vašeho dítěte (které se účastní studie) nelegální drogy?

Ano

Ne

Nevím

3.1 Nyní si, prosím, přečtěte následující výroky a označte křížkem v rámečku napravo, který z nich 
nejlépe vystihuje Vás/Vašeho partnera. (pokud výrok platí, v opačném případě ponechte prázdné):

Vy Váš partner

1)   Nikdy jsem nekouřil/a.
2)   Zkusil/a jsem to, ale jen jednou.
3)   Kouřil/a jsem, ale nyní vůbec nekouřím.
4)   Kouřím, ale méně než jednu cigaretu týdně.
5)   Obvykle kouřím něco mezi jednou až šesti cigaretami za týden.
6)   Obvykle kouřím více než šest cigaret za týden.

3.2 Kouří Vaše dítě (které se účastní studie)?
Ano
Ne

Nevím/Nejsem si jist/a

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
Konopné drogy (marihuana/hašiš)
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Část 5 Rodinný život
5.1 Níže uvedené položky pojednávají o rodinném životě a pravidlech, která můžete používat Vy/Váš partner 

(pokud máte partnera). Prosím, označte křížkem odpovědi podle toho, jak jednotlivé výroky platí pro Vaši 
rodinu. (Prosím, označte v každém řádku jednu možnost).

N
ik

dy

N
ěk

dy

Č
as

to

Vž
dy

/p
oř

ád

1)   Buď já, nebo můj partner se ptáme dítěte/dětí, jestli mají hotové domácí úkoly.
2)   Buď já, nebo můj partner chceme, aby nám naše dítě/děti zavolaly v případě, že se zpozdí.
3)   Pravidla v naší rodině jsou jasná.
4)   Buď já, nebo můj partner vždy víme, kde a s kým je naše dítě/děti.
5)   Já nebo můj manžel/ka dítěti (našim dětem), aby kouřili.
6)   Buď já, nebo můj partner dovolujeme našemu dítěti kouřit mimo domov.
7)   Doma je alkohol, ale já nebo můj partner nedovolujeme našemu dětem jej pít.
8)   Buď já, nebo můj partner mluvíme s naším dítětem/dětmi o alkoholu a s ním souvisejících rizicích/škodlivých dopadech. 
9)   Buď já, nebo můj partner mluvíme s naším dítětem/dětmi o drogách a souvisejících rizicích/škodlivých dopadech.
10) Buď já, nebo můj partner mluvíme s naším dítětem/dětmi o kouření a souvisejících rizicích/škodlivých dopadech.
11) Buď já, nebo můj partner známe kamarády, s nimiž naše dítě/naše děti tráví čas.
12) Buď já, nebo můj partner jsme v kontaktu s rodiči kamarádů našeho dítěte.

5.1b Jestliže jste označili, že máte doma nastavena pravidla ohledně alkoholu, kouření a/nebo dalších drog, na-
stavili jste je jako prevenci budoucích problémů nebo jako odpověď na konkrétní situaci (např. Vaše dítě přišlo 
domů velmi opilé)?

Jako prevenci problémů
Jako odpověď na konkrétní situaci

Nemáme nastavena taková pravidla

5.2 Jak byste popsal/a vztah Vašeho dítěte (účastnícího se studie) k Vašemu partnerovi/partnerce. 
(Zvolte pouze jednu odpověď)

Výborný
Velmi dobrý

Dobrý
Průměrný

Špatný
Nehodí se

5.3 Mohl/a byste popsat VÁŠ vztah s Vaším dítětem (účastnícím se studie)? :
(Zvolte pouze jednu odpověď) Výborný

Velmi dobrý
Dobrý

Průměrný
Špatný

5.4 Jak dobře dokážete naslouchat Vašemu dítěti (účastnícímu se studie)? Prosím, zvolte pouze jednu možnost)

Velmi dobře
Vcelku dobře

Někdy
Sotva kdy

Raději bych neodpovídal/a

5.5 Jak často, byste řekl/a, že se hádáte se svým dítětem (které se účastní studie)? (prosím, zvolte pouze jednu možnost)

Pořád
Vcelku často

Někdy
Sotva kdy

Raději bych neodpovídal/a
5.6 Jestliže jste vdaná/ženatý nebo žijící ve společné domácnosti s partnerkou, jak často, byste řekl/a, se hádá-

te se svým manželem/manželkou/partnerem/partnerkou? (Prosím, zvolte pouze jednu možnost)
Pořád

Vcelku často
Někdy

Sotva kdy
Nehodí se na mou situaci

Raději bych neodpovídal/a

5.7 Pokud se pohádáte, jak často se to podle Vás stává před dětmi? 
(označte jednu možnost)

Pořád
Vcelku často

Někdy
Sotva kdy

Nehodí se na mou situaci
Raději bych neodpovídal/a

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
dovolujeme našemu dítěti (dětem), aby kouřili.
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5.8 Jak často Vy a Vaše dítě (účastnící se studie) večeříte společně v průběhu typického týdne? 
(prosím, zvolte jednu možnost, číslo = počet večeří)

0 1 2 3 4 5 6 7

5.9 Myslíte, že společným večeřením s Vaším dítětem se dovíte více o tom, co se děje v životě Vašeho dítěte 
(které se účastní studie)? (prosím, označte jeden rámeček)

Ano
Ne

Nevečeříme společně 

5.10 Jak často děláte nějakou z těchto aktivit společně s Vaším dítětem (účastnícím se studie)? 
(označte, prosím, jednu možnost v každém řádku)

N
ik

dy

N
ěk

dy

Č
as

to

Po
řá

d

1)    Společné obědvání, večeření  
2)    Účast na školních aktivitách 
3)    Pomoc s domácími úkoly 
4)    Trávení času společně během víkendů 
5)    Trávení prázdnin/dovolených jako celá rodina
6)    Telefonování 
7)    Účast na aktivitách komunity nebo církevní skupiny 

5.11 Když Vaše dítě (účastnící se studie) jde na večírek nebo jinou společenskou událost k někomu jinému (ka-
marádovi) domů, voláte rodičům kamaráda, abyste se na tento večírek/událost zeptali? 
(zvolte pouze jednu možnost) Ano

Ne
Moje dítě na takové akce nechodí

5.11b Jestliže jste odpověděl/a ANO, že voláte rodičům ohledně těchto akcí, co obvykle chcete vědět? (prosím, zvolte všechny 
možnosti, které odpovídají)

Jestli rodiče kamaráda budou doma během večírku.
Jestli budou přítomny na večírku alkohol a další drogy.
Kdo se bude večírku účastnit (např. starší děti, mladí dospělí).
Něco jiného.

5.12 Souhlasíte s rodiči, kteří si myslí, že je v pořádku pořádat doma večírek a nechat tam dospívající pít alkohol? 

Ano, souhlasím
Ne, nesouhlasím

Závisí na okolnostech

N
ik

dy

N
ěk

dy

Č
as

to

Po
řá

d
5.13 Jak často diskutujete s o následujících otázkách s Vaším dítětem (účastnícím se studie)?

Problém s…
1)   Školní prospěch (úkoly, známky)
2)   Kamarádi, které Vaše dítě má
3)   Příchody domů později než bylo domluveno
4)   Oblečení, které Vaše dítě nosí
5)   Užívání internetu Vaším dítětem
6)   Sledování televize Vaším dítětem
7)   Množství domácích prací, které Vaše dítě dělá
8)   Užívání alkoholu Vaším dítětem
9)   Kouření cigaret Vaším dítětem
10) Užívání marihuany/cannabis Vaším dítětem
11) Užívání mobilního telefonu Vaším dítětem
12) Sexuální chování Vašeho dítěte (včetně líbání a vztahů)
13) Množství peněz, které Vaše dítě utratí

5.14 Přibližně, kolik hodin strávíte na aktivitách společně s Vaším dítětem (které se účastní studie). 
(Prosím, vepište počet hodin do rámečků)

a)   O víkendu: hodin

b)   V typickém dni v týdnu: hodin

Mariangels
Tachado
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Část 6

Část 7

Vzdělání

Noční život

6.1 Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání? (zvolte pouze jednu možnost)

1)   Ukončené základní vzdělání, případně nižší
2)   Střední odborné, nebo vyučení bez maturity
3)   Ukončené vzdělání středoškolského typu s maturitou
4)   Vyšší odborné, případně nedokončené vysokoškolské
5)   Ukončené vysokoškolské vzdělání
6)   nevím

6.2 Prosím, přečtěte si následující výroky týkající se Vašeho dítěte (účastnícího se studie) a jeho školy. Za 
poslední DVA TÝDNY, podle toho co víte, jak často mělo Vaše dítě následující problém s...? Prosím, zaškrt-
něte v každém řádku jednu možnost, pokud se bude hodit

N
ik

dy

N
ěk

dy

Č
as

to

Po
řá

d/
vž

dy

N
ev

ím

1)   Udržet pozornost při výuce
2)   Zapomínání věcí
3)   Potíže udržet krok s tempem výuky
4)   Chybění ve škole, protože se necítil/a dobře
5)   Občasné chybění na hodinách (šel/šla za školu)
6)   Nešel/nešla do školy protože se mu/jí nechtělo jít
7)   Potíže s policií
8)   Ztráta/změna přátel
9)   Nedostatek peněz
10) Účast na nějakém násilném chování

7.1 Kolikrát za poslední 4 víkendy jste byl/a v hospodě/baru/klubu? 
(Napište číslicí počet víkendů)

víkendů

7.2 Kolik večerů v rámci víkendu (pátek, sobota, neděle) obyčejně jdete do hospody/baru/klubu?  
(Napište číslicí počet večerů)

nocí
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Část 8 Internet
8.1 Používáte internet?

Ano ➡ Běžte na otázku 8.2

Ne ➡ Odpovězte na otázku 8.1b a pak jděte na otázku 8.5

8.1b Jestliže ne, jaké jsou důvody, proč nepoužíváte internet? (Prosím, vypište)

8.2 Kde máte přístup k internetu? (Prosím, označte všechny možnosti, které pro Vás platí)

1)   Doma
2)   V práci
3)   Internetová kavárna
4)   Mobilní telefon/iPad
5)   Komunitní centrum
6)   Jinde (prosím, uveďte)

8.3 Myslíte, že mít internet doma může negativně ovlivnit mladší členy Vaší rodiny? 

Ano ➡ běžte na otázku 8.3b
Ne ➡ běžte na otázku 8.4

Nevím ➡ běžte na otázku 8.4

8.3b Jestli že ano, jaké jsou Vaše obavy? (Prosím, napište do rámečku)

8.4 Už jste někdy viděl/a reklamu na alkohol na internetu?

Ano
Ne

Nevím

8.5 Máte obavy, že Vaše dítě/děti uvidí reklamu na alkohol na internetu?

Ano
Ne

Nevím

8.6 Máte v rodině pravidla o tom, jak dlouho Vaše dítě/děti mohou být na internetu online doma?

Ano
Ne

Nevím

8.7 Už jste někdy kontroloval/a, jaké stránky Vaše dítě/děti navštěvuje/í?

Ano
Ne

Nevím

8.8 Máte nějaký monitorovací software nebo filtr, který může zamezit Vašemu  
dítěti/dětem přístup na určitý typ webových stránek?

Ano
Ne

Nevím

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
Běžte

Mariangels
Tachado

Mariangels
Texto de reemplazo
běžte
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8.9 Máte vlastní účet na sociální síti? (např. Facebook, Myspace)

Ano
Ne ➡ běžte na otázku 9.1

8.10 Využíváte sociální sítě, abyste měl/a možnost kontroly, co Vaše dítě/děti dělají?

Ano
Ne ➡ běžte na otázku 9.1

Nevím ➡ běžte na otázku 9.1

8.10b Jestliže ano, přihlašujete se zde pod svým vlastním jménem? 

Ano
Ne

Nevím

8.10c Jestliže ano, Vaše dítě/děti vědí, že je kontrolujete?

Ano
Ne

Nevím

Část 8 Internet
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9.1 Následující otázky se týkají toho, jak často Vy osobně kontaktujete příbuzné, přátele a sousedy. Prosím, 
přečtěte si každý výrok/řádek a označte křížkem, JAK ČASTO VY OSOBNĚ…
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1)   Mluvíte s příbuznými prostřednictvím telefonu?
2)   Mluvíte s přáteli prostřednictvím telefonu?
3)   Mluvíte se sousedy tváří v tvář (osobně)?
4)   Setkáváte se s příbuznými, kteří nežijí ve Vaší domácnosti?
5)   Setkáváte se s přáteli?

9.2 Během posledních 12 měsíců pracoval/a jste jako dobrovolník (neplacená práce) v rámci nějaké z ná-
sledujících skupin, klubů či organizací? (Prosím, zaškrtněte všechny možnosti, které se na Vás hodí, a napište počet 
hodin v týdnu, které jste v rámci aktivity pracoval/a)

Typ dobrovolnické činnosti Účastnil/a jsem se Průměrně hodin 
za týden

1)   školní akce (např. shánění peněz pro školu, sbírka atp.)

2)   politická skupina, strana (např. činnost při politické kampani)
3)   práce pro církevní skupinu (např. prodejní bazar pro kostel)
4)   práce pro mládežnickou skupinu (např. vedoucí oddílu)
5)   práce pro sport. klub (např. shánění prostředků na sport. vybavení)
6)   jiná pomoc, prosím, popište:

9.3 Prosím, přečtěte si následující výroky a vyberte, jak moc s každým souhlasíte.  
(Prosím, zaškrtněte v každém řádku jeden rámeček)
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1)   Policii mohu důvěřovat.
2)   Mohu důvěřovat soudům, městským nebo vyšším.
3)   Mohu důvěřovat členům Parlamentu.
4)   Mohu důvěřovat místnímu/obecnímu zastupitelstvu.
5)   Lidé v mém sousedství si pomáhají.
6)   Lidé v mém sousedství mají tendence starat se pouze o sebe.
7)   Lidem z mého sousedství je možné důvěřovat.
8)   Lidé v mém sousedství jsou ochotní pomáhat si navzájem.

9.4 Už jste se účastnil/a ve škole Vašeho dítěte (které se účastní studie) nějaké akce zaměřené na infor-
mování nebo prevenci užívání alkoholu či jiných drog, na zdravotní osvětu, na rodičovské dovednosti, 
zdravou životosprávu a cvičení?

Ano
Ne

9.5 Jestliže jste odpověděl/a NE v otázce výše, z jakých důvodů jste se neúčastnila?  (Zaškrtněte, prosím, všechny možnosti, které na Vás platí)

1)   Nedostatek času.
2)   Nezajímá mě to.
3)   Obava z toho, co si budou ostatní rodiče myslet.
4)   Aktivity/přednášky nejsou dost zajímavé nebo jsou příliš dlouhé.
5)   Škola neorganizuje žádné takové preventivní aktivity.
6)   Raději tato témata řeším po svém doma.

Část 9 O vztazích
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Mnohokrát děkujeme za Vaši spolupráci a čas, 
který jste věnoval/a vyplnění dotazníku.

Mariangels
Texto insertado
Dotazník, prosím, vložte do přiložené ofrankované a nadepsané obálky a zašlete běžnou poštou.Ještě jednou Vám velmi děkujeme za spolupráci!




