Dotazník k drogám
1. Údaje k osobě
1. 1. věk:
1. 2. pohlaví:
1. 3. rodina: (zakroužkováním označ správnou odpověď):
jedináček: ano
ne
sourozenci:
(počet)
výchova:
otec
matka
oba rodiče
_______________________________________________________________________________
2. Cigarety
2. 1. Osobní zkušenosti: ano

ne (zaškrtni správnou odpověď)

2. 2. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?
a: nikdy
b: pouze jsem to zkusil/a
c: jsem příležitostný kuřák (víkendy, setkání s přáteli)
d: jsem pravidelný kuřák, vykouřím denně asi ...................... cigaret (vypiš počet)
2. 3. Kolik ti bylo let, když jsi poprvé kouřil/a?
a: méně než 10 let
b: 10 – 14 let
c: 14 – 16
d: víc než 16 let
e: dosud jsem nekouřil/a
2. 4. S kým jsi cigarety poprvé kouřil/a?
a: se starším sourozencem
b: se spolužáky
c: s kamarády, kteří nejsou ze školy
d: s rodiči
e: jiná možnost (uveď jaká):
2. 5. Kouřím, protože (zakroužkuj odpověď, která podle tebe nejvíce odpovídá pravdě):
a: chci obstát před druhými
b: často se nudím
c: hledám zpestření vlastního života
d: jsem k tomu nucen
e: jiný důvod (jaký?)..........................................................................
2. 6. Kouří někdo z tvé rodiny (zakroužkuj správnou odpověď):

ano

ne

3. Alkohol
3. 1. Osobní zkušenosti: ano

ne (zakroužkuj správnou odpověď)

3. 2. Kolik ti bylo let, když jsi poprvé pil/a alkohol?
a: méně než 10 let
b: 10 – 14 let
c: 14 – 16
d: víc než 16 let
e: dosud jsem nikdy alkohol nepil/a
3. 3. Kolikrát v životě jsi pil/a alkohol?
a: nikdy
b: pouze jsem to zkusil/a
c: příležitostně (víkendy, setkání s přáteli)
d: piji pravidelně
3. 4. Opil/a ses již někdy?
Pokud ano, napiš přibližně kolikrát:

ano

ne

3. 5. Kde jsi naposledy pil/a alkohol?
a: na párty
b: doma
c: u přátel
d: v restauraci
e: venku
3. 6. Co cítíš, když piješ alkohol?
a: cítím se uvolněně
ano
b: zapomenu na problémy
ano
c: ohrožuji své zdraví
ano
d: je to zábava
ano
e: bolí mě potom hlava
ano
f: přestávám se nudit
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne

3. 7. Pije někdo z tvých známých nebo přátel pravidelně alkohol?

ano

ne

3. 8. Pokud ano, tak kdo:
4. Marihuana
4. 1. Osobní zkušenosti: ano

ne

4. 2. Pokud ano, tak v kolika letech jsi poprvé kouřil marihuanu?...................(napiš číslovku)
4. 3. Kolikrát v životě jsi kouřil/a marihuanu?
a: nikdy
b: pouze jsem to zkusil/a
c: příležitostně (víkendy, setkání s přáteli)
d: kouřím pravidelně

4. 4. Kouřím marihuanu, protože:(zakroužkuj odpověď, která nejvíc odpovídá pravdě):
a: chci obstát před druhými
b: často se nudím
c: hledám zpestření vlastního života
d: jsem k tomu nucen
e: jsem ve stresu
f: jiný důvod (jaký?)..........................................................................
g: nekouřím marihuanu
4. 5. Je podle tebe obtížné obstarat si marihuanu?
ano
ne
nevím
5. Pervitin
5. 1. Osobní zkušenosti: ano
ne
Pokud ano, napiš kolikrát ............................................................................................
5. 2. Znáš někoho ve svém okolí, kdo má zkušeností s pervitinem?
ano
ne
Pokud ano, napiš kdo .................................................................................................................
6. Extáze
6. 1. Zkusil/a jsi někdy extázi?

ano

ne

7. Přátelé
7. 1. Kolik tvých přátel...............?
kouří cigarety
nikdo
pár
pijí alkohol
nikdo
pár
kouří marihuanu
nikdo
pár

většina
většina
většina

8. Obecné otázky
8. 1. Vědí tví rodiče, že piješ alkohol, kouříš cigarety nebo marihuanu?
ano
ne
neužívám žádné drogy
8. 2. Kolik peněz jsi za poslední měsíc utratil/a za cigarety, alkohol nebo marihuanu? (napiš
číslo, pokud nic, tak napiš 0.
cigarety:
alkohol:
marihuana:
8. 3. Co děláš, pokud jsi ve stresu?
.........................................................................................................................................
8. 4. Myslíš, že jsi ohledně drog dobře informovaný/á?
ano
ne
jen trochu
8. 5. Patří k naší kultuře pití alkoholu?
ano
ne
8. 6. Pokud ano, tak při jakých příležitostech?
..........................................................................................................................................................

8. 7. Mělo by být legalizováno užívání marihuany?
ano
ne
nevím
8. 8. Mělo by být zakázáno kouření v restauracích?
ano
ne
nevím
8. 9. Myslíš, že je běžné, že lidé, kteří užívají měkké drogy, pravděpodobně skončí u drog
tvrdých?
ano
ne
nevím
8. 10. Co rozumíš pod pojmem "spices"?
.................................................................................................................................
8. 11. Jsou podle tebe drogy v Třebíči velkým problémem?
ano
ne
nevím
Pokud ano, tak napiš které:.........................................................................

8. 12. Lze podle tebe v Třebíči sehnat drogy jako marihuana, pervitin, extáze?
ano
ne
Pokud ano, tak kde? (Prosím napiš)
.........................................................................................................................
8. 13. Považuješ Třebíč za bezpečné město z hlediska drog?
ano
ne
Pokud ne, napiš proč:

8. 14. Pokus se definovat pojem droga:

8. 15. Z jakých důvodů podle tebe lidé nejčastěji sahají k drogám?

