
Výsledky hodnocení dotazníků ke komiksu „Alkohol“ 

Milí žáci, v měsíci dubnu jste v rámci minimální prevence shlédli společně se svými 

učiteli fotografický komiks na téma „Alkohol“, a každý z vás potom vyplnil připravený 

dotazník, který se vztahoval k příběhu. Ráda bych vás nyní seznámila s výsledky 

vypracování vašich dotazníků. 

Odevzdaly třídy Neodevzdaly třídy 

5. A – 7 žáků             5. B – 10 žáků 

6. A – 9 žáků             6. B – 10 žáků 

7. A – 10 žáků           7. B – 6 žáků 

8. B – 5 žáků             8. C – 5 žáků 

9. B – 6 žáků 

1. PRŠ – 6 žáků        2. PRŠ – 5 

žáků        

8. A 

9. A 

9. C – z důvodu nemoci paní učitelky 

 

 

Celkem dotazník odevzdalo 79 žáků. Jeden dotazník byl z hodnocení 

vyřazen, protože byly zaškrtnuty všechny odpovědi, což samozřejmě neplatí. 

Číslo 

otázky 

Vaše odpovědi Správná odpověď 

1. ANO 66x    NE 10x  Neodpovědělo 2x Ano Pavla chodí na střední školu 

2.  ANO 71x    NE 5      Neodpovědělo 1x ANO Vzdělání je pro každého z nás 

důležité. Čím vyšší vzdělání máme, tím 

větší uplatnění pak najdeme v práci a lépe 

se nám hledá zaměstnání. 

3.  ANO  5x     NE 73x NE Marek nebyl určitě správný kluk pro 

Pavlu. Nejenom, že věděl, že jí ještě není 

18 let a nabízel jí alkohol, ale později ji 

dokonce nechal v bezvědomí v metru a 

utekl a ani jí nezavolal pomoc. 

4.  Ano 9x       NE 68x  Neodpovědělo 1x NE Marek se zachoval velmi zle, neposkytl 

Pavle pomoc a navíc zbaběle utekl. 



5.  ANO 16x    NE 61x  Neodpovědělo 1x NE Pavla určitě dál s Markem nechodila, 

protože poznala, jaký může být v kritických 

situacích, že na něj není spolehnutí a 

nebýt ostatních nechal by ji umřít. Za 

příhodu se navíc styděla. 

6.  ANO 4x      NE 72x  Neodpovědělo 2x NE určitě by jsi s Markem neměla chodit 

dál, protože je to partner velmi 

nezodpovědný, ne kterého není spolehnutí 

a takový by partner pro život neměl být 

v žádném případě. 

7. ANO 41x    NE 37x Velmi mě překvapilo, kolik z vás již pilo 

alkohol. Přitom ve vašem věku (dospívání) 

je požívání alkoholu velice nebezpečné jak 

pro váš tělesný, tak duševní vývoj. V tomto 

věku se navíc velmi rychle můžete stát na 

alkoholu závislými. Nemluvě o tom, že do 

18 let je u nás alkohol mladistvým 

zakázán! 

8. ANO 18x     NE 60x Ti, kteří nalili alkohol někomu, komu není 

18 let, by mohli být stíháni, protože u nás 

zákon zakazuje nalévat alkohol osobám 

mladším 18 let. 

9. ANO 56x    NE 22x ANO Velmi mě mrzí, že si některé děti 

z tohoto příběhu neodnesly ponaučení. 

Naopak mě velmi potěšilo, že většina 

z vás ano. Vaše nejčastější odpovědi byly 

– že nemám pít alkohol, dávat si pozor na 

to co piju a také si dávat pozor na to s kým 

chodím a jaký na mě může mít špatný vliv. 

10. ANO 49x    NE 25x  Neodpovědělo 4x Je škoda, že některým žákům a žákyním 

se příběh nelíbil. Já si myslím, že příběhy 

jsou zajímavé, poučné a ukazují nám 

situace, jak se správně zachovat 

v podobných případech. Pevně věřím, že 

se další příběhy budou líbit i těm ostatním. 

Všem žákům, žákyním i paním učitelkám, kteří příběh viděli a odpověděli na otázky 

z dotazníku, tímto velmi děkuji a těším se na další spolupráci s vámi všemi. 

Alena Niklová – metodik primární prevence 


