Příloha 1

PŘÍLOHA 1 – DOTAZNÍK PRO ŠKOLNÍ METODIKY
PREVENCE
Dobrý den, jmenuji se Marie Filipovská a pro svou diplomovou práci s názvem „Prevence
kouření tabákových výrobků na vybraných základních školách v České republice“ hledám
školní metodiky prevence, kteří by se zapojily do výzkumu. Výzkum je anonymní a poslouží
pouze k účelům této diplomové práce. Jeho vyplnění Vám zabere přibližně 5 minut času.
V případě zájmu na konci dotazníku napíšete emailovou adresu (jakoukoli), na kterou Vám
bude zaslán výsledek výzkumu a informační brožura s aktuální nabídkou školských primárně
preventivních programů zaměřených na kouření a tabák. Předem děkuji za zapojení do
výzkumu a vyplnění dotazníku!
1) Do jakého městského obvodu spadá Vaše základní škola?
a. Zde vyplňte číslo anebo název MČ
2) Máte úspěšně zakončené akreditované specializační studium pro školní
metodiky prevence?
a. ANO
b. NE
c. Aktuálně jsem ve studiu.
3) Jste jako školní metodik prevence (ŠMP) hlavním tvůrcem preventivního plánu
Vaší školy (PPŠ)?
a. ANO
b. NE
4) Absolvoval/-a jste někdy v minulosti vzdělávání (seminář, kurz, školení aj.)
zaměřené na tabákovou problematiku u školních dětí?
a. ANO
b. NE
c. Aktuálně jsem ve studiu nebo se chystám tento rok
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5) Máte ve svém letošním ŠPP preventivní program/-y zaměřené na jakoukoli
adiktologickou problematiku? (Prevence užívání alkoholu, kouření, drogy,
patologické hráčství, závislost na moderních technologiích…)
a. ANO
b. NE
6) Jakým způsobem realizujete preventivní programy zaměřené na adiktologickou
problematiku?
a. Pomocí externího realizátora
b. Realizujeme výhradně sami jako škola (pedagogický sbor, ŠMP, školní
psycholog apod.)
c. Realizujeme částečně externě, částečně sami jako škola
7) Máte ve svém letošním nebo loňském ŠPP preventivní program zaměřený
specificky na prevenci kouření a tabáku?
a. ANO – pokud ANO, otázka č. 8. a dále
b. NE – pokud NE, otázka č. 12
8) Vyberte si prosím jeden program primární prevence zaměřený na kouření
(letošní anebo loňský) a uveďte následující údaje o programu:
a. Název programu (slovy)
b. Realizátor programu (slovy)
c. Cílová skupina žáků (slovy)
d. Cíle programu (zjednodušeně slovy)
9) Jak jste se o tomto vybraném programu dozvěděli?
a. Reklama
b. Doporučení (kolega, ředitel, známý z oboru, lektor, ….)
c. Webová stránka, článek na webové stránce
d. Literatura, periodikum
e. Nabídka (MŠMT, obec, městská část aj.)
f. Jiné:
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10) Posuďte dle svého subjektivního uvážení kvalitu tohoto vybraného programu
primární prevence zaměřeného na kouření z hlediska:
a. Vhodné a přiměřené náplně pro cílovou skupinu žáků (škála 1-5)
b. Informační náplně (škála 1-5)
c. Naplnění cílů programu (škála 1-5)
d. Praktický pozitivní dopad na žáky (méně nových kuřáků, méně
pravidelných kuřáků apod.) (škála 1-5)
11) Doporučili byste tento program i dalším školám?
a. ANO
b. NE
12) V případě, že se chcete dozvědět výsledky tohoto výzkumného šetření a následně
zaslat elektronickou informační brožuru o aktuálních školských primárně
preventivních programech zaměřený na tabák a kouření, zadejte, prosím, Vaši
emailovou adresu:
a. Zde zadejte Vaši emailovou adresu.
13) Je něco, co Vám v adiktologické prevenci chybí? Připomínky, náměty.
a. Volná odpověď
Bodová škála:
1 – rozhodně NE
2 – spíše NE
3 – nevím, nemohu posoudit
4 – spíše ANO
5 – rozhodně ANO

