
Cílem dotazníku je zjistit skute čný  stav nálad, postojů, názorů a chování různých skupin společnosti 
v současném Frýdlantě k problematice kouření cigaret, pití alkoholu a užívání drog 

  osobami mladšími 18 let. 

Za vyplnění a odevzdání dotazníku Vám děkujeme! 
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu a oddělení prevence MěÚ Frýdlant, 

482 464 066, 728 406 154 

 
Dotazník 

Kou ření, alkohol, drogy a d ěti a mládež ve Frýdlant ě KADDEMF 2013 
 

Pokud máte zájem, odevzdejte prosím vypln ěný dotazník do pond ělí 13. ledna 2014 
do Schránky d ůvěry ve Frýdlant ě, nám. TGM 99. (Zaškrtn ěte i více možností.) 

 

 
  
16.   Pokud sami kou říte, pijete alkohol, užíváte drogy nebo chcete n ěco sd ělit, použijte druhou 
stranu dotazníku … 
 

1.   Domníváte se, že kou ření 
cigaret u osob mladších 18 
let je tak závažný problém, 
jak se o n ěm mluví? 

 
 ano x NE 
 

 

2.   Domníváte se, že pití 
alkoholu u osob mladších 18 
let je tak závažný problém, 
jak se o n ěm mluví?                   
       
       ano x NE 
 

3.   Domníváte se, že užívání 
drog u osob mladších 18 let 
je tak závažný problém, jak 
se o n ěm mluví?           

 
       ano x NE 
     
 
 

4.   Cigarety si z řejmě 
opat řují tak, že  je: 

 
a) berou tajně 
b) dostávají 
c) kupují 

 

5.   Alkohol si z řejmě opat řují 
tak, že jej: 
 

a) berou tajně  
b) dostávají 
c) kupují 

 

6.   Drogy si z řejmě opat řují 
tak, že je: 
 

a) berou tajně 
b) dostávají 
c) kupují 

 
7.   Získání cigaret je pro 
osoby mladší 18 let: 

 
a) nemožné 
b) obtížné 
c) snadné 

 

8.    Získání alkoholu je pro 
osoby mladší 18 let: 
        

a) nemožné 
b) obtížné 
c) snadné 

 

9.   Získání drog je pro osoby 
mladší 18 let: 
 

a) nemožné 
b) obtížné 
c) snadné 

 
10.    Domníváte se, že osoby 
mladší 18 let kou ří, 
protože…  

 
a) jsou zvědavé 
b) dělají to ostatní 
c) se nudí 
d) se pak cítí dospělejší 
e) tím odstraňují stud, 

zábrany a ostýchavost 
f) jim to chutná, líbí se 

jim to 
g) si to nemohu odepřít 

 

11.   Domníváte se, že osoby 
mladší 18 let pijí alkohol, 
protože…  

 
a) jsou zvědavé 
b) dělají to ostatní 
c) se nudí 
d) se po něm cítí  

dospělejší 
e) tím odstraňují stud,  

zábrany a ostýchavost 
f) chtějí se dobře bavit 

 

12.   Domníváte se, že osoby 
mladší 18 let užívají drogy, 
protože…  
 

a) jsou zvědavé 
b) dělají to ostatní 
c) se nudí 
d) se pak cítí dospělejší 
e) tím odstraňují stud,    

zábrany a ostýchavost 
f) jim to chutná, líbí se jim 

to 
g) si to nemohou odepřít 

 
 

13.   Kou ření je z  Vašeho 
pohledu …  

a) něco nesprávného 
b) něco, co mě obtěžuje  
c) úplně normální, 

nevidím v tom problém 
d) moderní, "in" 

 

14.    Pití alkoholu je z  Vašeho 
pohledu…  

a) něco nesprávného 
b) něco, co mě obtěžuje 
c) úplně normální, nevidím 

v tom problém 
d) moderní, "in" 

 

15.   Užívání drog je z Vašeho 
pohledu…  

a) něco nesprávného 
b) něco, co mě obtěžuje 
c) úplně normální, nevidím 

v tom problém 
d) moderní, „in“ 

 


