
Cílem dotazníku je zjistit skutečný stav nálad, postojů, názorů a chování různých skupin společnosti  
v současném Frýdlantě k problematice kouření cigaret a pití alkoholu osobami mladšími 18 let a 
porovnat jej se skutečností zjištěnou v r. 2004. Tím se zjistí účinnost opatření přijatých v r. 2005. 

 
 

Dotazník 
Kouření a alkohol a děti a mládež ve Frýdlantě 

 
 
 
Pokud máte zájem, odevzdejte prosím vyplněný dotazník do 30. června 2008 
do Schránky důvěry ve Frýdlantě, nám. T. G. M. (Zaškrtněte i více možností.) 
  

1. Domníváte se, že kouření cigaret u 
osob mladších 18 let je tak závažný 
problém, jak se o něm mluví? 

ano x NE 
 

2. Domníváte se, že pití alkoholu u osob 
mladších 18 let je tak závažný problém, 
jak se o něm mluví? 

ano x NE 
 

3. Cigarety si zřejmě opatřují tak, že je: 
 

a) berou tajně 
b) dostávají  
c) kupují 

 

4. Alkohol si zřejmě opatřují tak, že jej: 
 

a) berou tajně  
b) dostávají  
c) kupují 

 

5. Získání cigaret je pro osoby mladší 18 
let: 
 

a) nemožné 
b) obtížné 
c) snadné 

 

6. Získání alkoholu je pro osoby mladší 18 
let: 

 
a) nemožné 
b) obtížné 
c) snadné 

 

7. Domníváte se, že osoby mladší 18 let  
kouří, 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 

 

8. 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) se chtějí dobře bavit  

9. Kouření je z Vašeho pohledu … 
 

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

tom problém 
d) moderní, "in" 

 

10. Pití alkoholu je z Vašeho pohledu … 
 

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

tom problém 
d) moderní, "in" 

 

11. Na závěr chcete sdělit, že... 
 
                 sám (sama) kouříte    ANOxNE               sám (sama) pijete alkohol   ANOxNE 
 
a dále dodáváte, že... 
 

 

 
Za vyplnění a odevzdání dotazníku Vám děkujeme! 

Mgr. Alena Švejdová, manager prevence kriminality MěÚ Frýdlant, tel. 482 464 066 


