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1 Úvod  
Tento dokument obsahuje výstupy z průzkumu žáků základní školy ve Městě Touškov 

zaměřeného na trávení volného času dětí a mládeže, spokojenost s nabídkou kulturních                    

a sportovních akcí a kroužků ve městě, problematiku šikany a návykových látek a další 

související témata. Zpráva je podkladem pro jednání pracovních skupin a řídící skupiny 

v rámci procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb na Touškovsku.  

Projekt komunitního plánování sociálních služeb na Touškovsku je financován                              

z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost                       

a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je rozvíjet sociální služby tak, aby odpovídaly 

potřebám místních občanů a lokálním možnostem.  

2 Cíle 
Obecným záměrem průzkumu je zmapování potřeb dětí a mládeže na Touškovsku. 

Konkrétně jsme se zaměřili na následující tematické okruhy: (1) trávení volného času, (2) 

spokojenost s kulturně-sportovní nabídkou ve Městě Touškov, (3) problémy žáků, (4) 

vnímání šikany a osobní zkušenosti, (5) návykové látky – informovanost a zkušenosti. 

V rámci těchto celků jsme specifikovali tato subtémata: a) představa volného času, oblíbená 

činnost ve volném čase, kroužky, čas strávený na počítači a internetu, frekvence nudění se; b) 

zdroje informací o kulturně-sportovních akcích, spokojenost s nabídkou kulturně-sportovních 

akcí, co se líbí/nelíbí ve Městě Touškov; c) problémy, které žáci aktuálně řeší; d) šikana 

z pohledu žáků, zkušenost se šikanou (svědek šikany, popis průběhu a vlastní reakce); e) 

popis významu návyková látka, rozlišení na měkké a tvrdé drogy, kouření v rodině a osobní 

zkušenost, první zkušenost s pitím alkoholu, zdroje informací o návykových látkách, 

zkušenost s tvrdou drogou ze žákova okolí, povědomí o místě/osobě, kde drogy sehnat, 

osobní zkušenost s drogou.      

3 Metodologie 
Cílovou skupinou průzkumu jsou žáci na druhém stupni (6.–9. třída) základní školy ve 

Městě Touškov. Průzkum byl realizován díky souhlasu ředitelky školy a následně na základě 

souhlasu rodičů. Sběr dat byl proveden prostřednictvím anonymizovaného dotazníku, který 

byl distribuován za pomoci učitelů příslušných tříd žákům. Celkem dotazník vyplnilo 82 

žáků. U většiny otázek v dotazníku byl uveden výběr možných odpovědí a zároveň byl dán 
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prostor pro možnost uvedení jiné než předem dané odpovědi. Otázky byly buď uzavřené, 

nebo bylo možné zvolit více možností najednou. Několik otázek bylo zcela otevřených, kde 

měl respondent možnost vyjádřit se v širším rozsahu. Přípravné práce a sběr dat probíhal od 

března do dubna 2014. Vyhodnocení získaných dat bylo provedeno v průběhu května 2014.  

 

4 Výsledky průzkumu 

4.1 Sociodemografické charakteristiky žáků  
Sociodemografické charakteristiky představují základní informace o souboru 

dotázaných žáků a ukazují míru vychýlení v rámci jednotlivých proměnných. Zároveň jsou 

tyto charakteristiky důležitým kontextem při interpretaci zjištěných výsledků. V rámci této 

kapitoly proto prezentujeme údaje, které vypovídají o složení žáků zapojených do průzkumu      

z hlediska pohlaví, věku, ročníku, místa bydliště, struktury rodiny, počtu sourozenců, 

prospěchu z matematiky a českého jazyka na pololetním vysvědčení. 

Pokud se podívám na rozdělení žáků z hlediska pohlaví, složení je poměrně 

symetrické: 45 dívek a 37 chlapců (graf č. 1).     

Graf č. 1: Složení respondentů podle pohlaví  

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

Rozdělení podle věku je oproti rozložení pohlaví více vychýlené (graf č. 2). Největší 

četnost tvoří žáci ve věku 14 let (33). Téměř o polovinu méně je žáků ve věku 15 a 13 let (18, 

17). Dvanáctiletých je 9, šestnáctileté zastupují 3 žáci a jedenáctileté 1 žák.  
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Graf č. 2: Věkové rozložení respondentů  

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení žáků podle věku používáme k další analýze 

údaj o třídě (graf č. 3), kterou žáci navštěvují. Použití třídy namísto věku se v případě tohoto 

průzkumu jeví jak z analytického tak i praktického hlediska jako vhodnější, neboť jednotlivé 

třídy vykazují věkovou heterogenitu žáků. Například 9. třídu navštěvují žáci ve věku 15 let, 

ale také zde jsou žáci, kterým je 16 či 14 let. Z hlediska třídy je složení žáků následující: 9. 

třída (25), 8. třída (31), 7. třída (18), 6. třída (8). Pro účely další práce s touto proměnnou 

(z důvodu nižšího počtu žáků z 6. třídy) jsme sloučili 7. a 6. třídu do jedné kategorie. 

Graf č. 3: Četnost respondentů podle navštěvované třídy  

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
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V grafu č. 4 je zobrazeno rozložení dotázaných žáků podle toho, kde bydlí. Nejvíce 

žáků žije ve Městě Touškov (34). Druhou největší četnost vykazují Kozolupy (16). Zbývajích 

32 žáků žije v jiných obcích – četnosti se pohybují od 6 do 1. 

Graf č. 4: Počet žáků podle místa bydliště 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

Z hlediska složení domácnosti, ve které žáci bydlí, jsou výrazně nejpočetnější ti, kteří 

žijí s oběma rodiči (60). V 11 případech žije žák pouze s matkou a v 5 případech s matkou                   

a nevlastním otcem. Další varianty složení domácností jsou uvedeny v grafu č. 5.   

Graf č. 5: Počet žáků podle osob, se kterými žijí v jedné domácnosti 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
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 Informace o složení domácnosti žáků dále doplňujeme o údaje referující o počtu 

sourozenců (graf č. 6). Dominantní skupinou jsou žáci s jedním sourozencem (49). 

Nezanedbatelnou skupinou jsou také žáci, kteří mají dva sourozence (16) a jedináčci (10). 

Celkem 7 žáků má 4 a více sourozenců.   

Graf č. 6: Počet žáků podle počtu sourozenců 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

Posledním údajem referujícím o složení souboru je prospěch žáků z matematiky a 

českého jazyka na polotením vysvědčení (graf č. 7a a 7b). Prospěch žáků prezentujeme 

z hlediska navštěvované třídy. Z grafu č. 7a je patrné, že z českého jazyka měl větší počet 

žáků známku 3 nebo 4, a to napříč všemi uvedenými třídami.  

Graf č. 7a: Počet žáků podle prospěchu z českého jazyka a podle třídy, 
kterou žáci navštěvují 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
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Graf 7b ukazuje, že z matematiky je převaha žáků s tímto prospěchem přítomná pouze 

v 8. třídě, zatímco v 6. a 7. třídě a 9. třídě je poměr žáků s „lepším“ a „horším“ prospěchem 

poměrně vyrovnaný. Tato srovnání nám umožňují získat představa o heterogenitě/homogenitě 

žáků z hlediska prospěchu v rámci jednotlivých tříd.   

Graf č. 7b: Počet žáků podle prospěchu z matematiky a podle třídy,  
kterou žáci navštěvují 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

4.2 Trávení volného času 
V otázce trávení volného času jsme se nejprve zaměřili na to, jak žáci vnímají volný 

čas. Co si pod tímto pojmem představí a co pro ně znamená. Dotázaní žáci byli vyzváni, aby 

vlastními slovy vyjádřili, co si představují pod pojem volný čas. Většina žáků jej vnímá jako 

čas pro sebe (pro své potřeby), ve kterém mohou vykonávat činnosti (odpočinek, zábava, nic 

nedělání), jež si sami zvolí. Níže uvádíme vybrané komentáře, které ilustrují různá pojetí 

volného času a jeho trávení, a také to, že si žáci uvědomují, že volný čas je strukturován 

objemem povinností (muset). 

„volno na kamarády a na své potřeby, mám ho, když se nemusím učit a nejsem nikde s 
rodiči či nemusím dělat domácí práce“ 

 
„ čas, při kterém si můžeme odpočinout“ 

 
„mohu si dělat, co chci, nikdo mi neporoučí“ 

 
„sedět u počítače nebo u televize“ 
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„ čas, ve kterém se nemusím učit, můžu si užívat, smát se“ 
 

„když zrovna nemusím nic dělat, tak se věnuji věcem, které chci dělat už delší dobu“ 
 

„přestávky mezi učením“ 
 

„ čas, když už nemáme žádné povinnosti“ 
 

Nejvíce oblíbenou činností je pro velkou část žáků čas strávený venku s kamarády 

(51). Další oblíbenou činností je sport (38) a počítač (26). Sledování televize patří mezi 

oblíbenou aktivitu 11 žáků a četba je zálibou 10 žáků. Celkem 18 žáků uvedlo jinou aktivitu 

(graf č. 8). Jako jiné oblíbené činnosti bylo například uvedeno: freestylové kolo BMX, 

kreslení, být s rodinou - pomoc příbuzným na zahradě a s dětmi, péče o zvířata, pozorování 

tréninků fotbalu, ježdění na koni, být s přítelkyní, hasičský kroužek.  

Graf č. 8: Oblíbené činnosti, které žáci dělají ve volném čase 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 
 Pokud se podíváme na dvě nejoblíbenější aktivity žáků (být s kamarády venku, sport) 

z hlediska třídy (graf č. 8a), ukazuje se, že žáci 8. a 9. tříd preferují být s kamarády venku (22, 

18), zatímco žáci 6. a 7. tříd uvedli ve více případech jako oblíbenou aktivitu sport (15).   
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Graf č. 8a: Četnost oblíbenosti aktivit „s kamarády venku“ a sport podle  
třídy, kterou žáci navštěvují 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

Další téma týkající se volného času jsou kroužky. Z dotázaných žáků navštěvuje více 

než polovina nějaký kroužek (46). Žádný kroužek nenavštěvuje 23 žáků, z čehož někteří by 

patrně nějaký rádi navštěvovali, což ilustruje například tento komentář „bohužel na žádné 

nechodím“. K této otázce se celkem nevyjádřilo 13 žáků.    

Graf č. 9: Počet žáků, kteří navštěvují nějaký kroužek 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

Když srovnáme míru navštěvování kroužků podle třídy (graf č. 9a), ukazuje se, že 

největší procentální podíl dětí majících kroužek je v 6. a 7. třídě (81%). U starších ročníků se 
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postupně podíl snižuje. V 8. třídě má nějaký kroužek 67% žáků a v 9. třídě 54%. Jedním 

z vysvětlení snižujícího se počtu žáků v návštěvnosti kroužků u vyšších ročníků může být 

eliminace dalších aktivit z důvodu přípravy na další stupeň vzdělávání pramenící z vlastní 

volby žáka nebo volby jeho rodičů. Dalším vysvětlením může být proměna zájmů žáků a 

preferování neinstitucionalizovaných forem trávení volného času. Jak ukážeme v kapitole 4.3 

právě žáci starších ročníků více preferují aktivity, jejichž organizaci si řídí sami (například 

skatepark, kolečkové brusle atd.).  

Graf č. 9a: Návštěvnost kroužků z hlediska třídy, kterou žáci navštěvují 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 69. 
 

V tabulce č. 1 prezentujeme četnosti a přehled typů kroužků, které žáci navštěvují. 

Nejvíce žáků navštěvuje kroužky sportovního typu (36). Dále se jedná o kroužky umělecké - 

hudební a výtvarné (17). Jazykový kurz (konkrétně angličtinu) navštěvuje 5 žáků. 

Tabulka č. 1: Počet kroužků, které žáci navštěvují nejčastěji 

Typ kroužku Počet žáků Konkrétní názvy kroužků 

sportovní 36 aerobic, házená, basketball, floorball, fotbal, aikido, cyklistika, box, 
thai-box, synchronizované plavání, tancování, jízda na koni, šerm, tenis 

hudební 9 zpěv, klavír, flétna, kytara, keyboard, klarinet 

výtvarný 8 výtvarka, keramika 

jazykový 5 angličtina 

jiný 4 modelařina, hasiči, náboženství, knihovna 

Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet odpovědí N = 46. 
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Většina těchto žáků navštěvuje jeden kroužek (30). Na dva kroužky chodí 7 žáků a tři a 

více kroužků má celkem 9 žáků (viz tabulka č. 2). Velká část těchto dětí navštěvuje kroužek/y 

v Plzni (20) nebo/a ve Městě Touškov (18). Celkem 11 žáků uvedlo, že má kroužek 

v Kozolupech. 

Tabulka č. 2: Četnost žáků podle počtu navštěvovaných kroužků. 

jeden kroužek 30 

dva kroužky 7 

tři a více kroužků 9 

Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet odpovědí N = 46. 

 

Kromě kroužků, které žáci většinou řadí do volného času, sem patří také čas strávený 

u počítače a internetu. V grafu č. 10 je zobrazen počet žáků podle toho, kolik tráví u počítače 

a internetu denně času. Nejvíce dětí (35) uvedlo, že této aktivitě věnují 1 až 2 hodiny denně. 

Další početnou skupinu (26) tvoří ti, kteří tráví u počítače a na internetu 3 až 5 hodin denně. 

Pro 10 žáků je to 5 a více hodin. Naopak 12 žáků uvedlo, že této aktivitě věnují denně méně 

než 1 hodinu. 

Graf č. 10: Počet žáků podle času denně stráveného na počítači/internetu  

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

Posledním subtématem, které souvisí s trávením volného času, je otázka, jak často se 

dítě nudí. Většina žáků (47) uvedla, že se nudí jen výjimečně. Několikrát týdně se nudí 15 

žáků. Nikdy se nenudí 10 dětí a stejný počet žáků uvedl, že se naopak nudí denně.  
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Graf č. 11: Počet žáků podle toho, jak často se nudí 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 
 

4.3 Spokojenost s kulturním a sportovním vyžitím ve Městě Touškov 
Tato kapitola, zaměřená na spokojenost dětí s kulturním a sportovním vyžitím ve Městě 

Touškov, úzce souvisí s trávením volného času, a jak dále ukážeme, odvíjí se především od 

oblíbených činností dětí a kroužků, které navštěvují nebo by si přály navštěvovat. Dalším 

důležitým hlediskem je místo bydliště žáka a také informovanost, které ovlivňují míru 

zainteresovanosti při odpovídání na otázky v této kategorii.  

Se stávající nabídkou kulturních a sportovních akcí a kroužků ve Městě Touškov je 

spokojeno 42 žáků a 19 je nespokojeno. Celkem 21 žáků neodpovědělo, což může být 

způsobeno buď tím, že žijí ve vzdálenějších obcích a nabídku aktivit v Touškově neznají, 

nebo navštěvují kroužky v Plzni či Kozolupech a o akce zde se nezajímají. 
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Graf č. 12: Počet spokojených žáků s nabídkou kulturních/sportovních 
akcí a kroužků ve městě Touškov 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

Žáci, kteří odpověděli, že jsou nespokojeni se stávající nabídkou, byli vyzváni 

k uvedení konkrétních aktivit, které jim ve Městě Touškov chybí. Část těchto žáků (průřezově 

všemi třídami) směřovala  své náměty do oblasti rozšíření nabídky kroužků (bojové umění 

MMA, tanec, zpívání, divadelní a recitační kroužek, IT, obrábění drátků). Druhá část dětí 

(převážně starší žáci – 8. a 9. třída) by uvítala úpravu veřejného prostoru (vznik 

areálů/sportovišť) umožňující vykonávat jimi preferované aktivity. Jedná se především o 

skatepark, bikepark, cykolostezky, inline dráha a areál, kde by bylo možné provozovat 

atletiku, floorbal, basketbal, plavání. Následující komentář přibližuje konkrétní představu 

jednoho z žáků o vzniku bikeparku: „tak například v tom bikeparku by mohl být nějaký 

kroužek, ve kterém byste se dozvěděli něco o BMX a freestylu a nebo se dokonce tomuto 

sportu začli věnovat“. Níže uvádíme přehledové schéma, co dětem ve Městě Touškov chybí. 

bojové umění MMA 

bikepark, skatepark - kroužek BMX a freestyle  

inline dráha 

cyklostezky – cyklistický kroužek 

bazén - plavání, synchronizované plavání 

tanec, zpívání, divadelní a recitační kroužek 

atletika, florbal, basketbal 

kroužek obrábění drátku 

IT kroužek 
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Některé výše uvedené zdroje nespokojenosti (chybějící aktivity či prostory pro 

činnosti) se promítají do odpovědí na otázku, co se žákům ve Městě Touškov nelíbí. Část 

žáků uvedla, že celkově ve Městě Touškov chybí prostory pro starší děti. Jeden ze žáků 

vyjádřil tento názor takto: „starší děti tady nemají co dělat (chtělo by to postavit skatepark)“. 

Další - celkem 6 krát - zmíněnou oblastí, která se zde žákům nelíbí, jsou vztahy se zvláštní 

školou. Jeden ze žáků to vysvětlil takto: „jelikož v Touškově nejsou mezi naší školou a 

zvláštní školou dobré vztahy, nerada se s nimi stýkám“. Další dětmi vytýkané oblasti se 

týkají veřejného prostoru a dopravního spojení a ilustrují je následující dva komentáře: „že se 

v parku schází "individua", kterých se my mladší docela bojíme a také nepořádek jako 

např. na autobusové zastávce, také bych brala, kdyby sem jezdilo více autobusů (hlavně o 

víkendu)“; „podchod, autobusové nádraží a opuštěná místa, která jsou plná injekčních 

stříkaček“. Níže uvádíme souhrnný přehled toho, co se žákům ve Městě Touškov nejčastěji 

nelíbí.  

vztahy se zvláštní školou

odpadky, výkaly po psech, počmárané zastávky, vykácené náměstí, znečištěný podchod na 

Čemínské ulici, injekční stříkačky na opuštěných místech

hospody, herny, nonstopy

dopravní dostupnost o víkendu

prostory pro starší dětí - chybí skatepark, bikepark, bazén, cyklostezka, prostor, kde se může 

jezdit na kolečkových bruslích, horolezecká stěna  
 

V návaznosti na otázku, co se žákům ve Městě Touškov nelíbí, jsme rovněž zjišťovali, 

co zde naopak oceňují. Část žáků oceňuje prostory pro sportovní aktivity (především hřiště 

„umělka“). Dále se žákům líbí dostupnost služeb. Někteří uvádí, že jsou spokojeni s dopravní 

dostupností. Jiné skupině dětí se líbí prostředí (příroda či kostel a škola). Část žáků uvádí, že 

se jim ve Městě Touškov líbí, protože zde mají kamarády nebo se jim líbí chování místních 

obyvatel. Níže uvádíme souhrnný přehled toho, co žáci na Městě Touškov oceňují. Pod 

tabulkou prezentujeme vybrané komentáře žáků, které popisují, co se jim zde líbí.  

 
umělé hřiště, sportovní hala, fotbalové hřiště, dětské hřiště 

park, jez, příroda 

kostel, škola 

obchody, kino, cukrárna, služby, restaurace, kroužky 

dopravní dostupnost, méně aut 

kamarádi, hodní lidé, dobrá atmosféra 
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„je zde klid a mám tu spousty kamarádů, také je fajn, že zde máme skoro vše, co 
potřebujeme“ 

 
„je zde škola, takže nemusím dojíždět do Plzně, je tu spousta obchodů s potravinami, takže 

ani na nákup nemusíme jezdit daleko“ 
 

„že je to něco mezi vesnicí a městem, je tu hřiště i pro malé děti, restaurace, atd.“ 
 

„zdejší rybník - má krásné prostředí; umělka - tzv. umělé hřiště a zdejší kostel“ 
 

„kamarádi, že jsou tu kroužky“ 
 

„je vše k dispozici – lékárna, doktor, zubař, pošta, obchod, kadeřnictví a prodejna a oprava 
počítačů“ 

 
„že se neustále rozvíjí“ 

 
„prostor, na kterém se dá využít volný čas“ 

 
„mají tu hřiště a parky, kde si můžou děti hrát, je tu hezké prostředí, mám to tu ráda“ 

 
„jez - alespoň se v létě můžeme koupat, když tu není koupaliště (i když by jez chtěl občas 

alespoň trošku pročistit“ 
 

„služby, (např.: dům s pečovatelskou službou, lidé jsou spokojeni)“ 
 
 

„je tu spousta hodných lidí a kamarádů“ 
 

4.4 Zdroje informací o akcích ve Městě Touškov 
V otázce z jakých zdrojů žáci nejčastěji získávají informace o akcích (viz graf č. 13), 

které se konají ve Městě Touškov, uvedlo nejvíce dětí školu (66). Dalším zdrojem informací 

je internet (25) a rodina (12). Jiný zdroj (např. kamarádi, plakáty, rozhlas, zpravodaj) uvedlo 

11 dětí. Pro 5 žáků je zdrojem informací tisk.   
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Graf č. 13: Nejčastější zdroje, které žáci využívají ke zjištění informací 
o konajících se kulturních/sportovních akcích/kroužcích ve městě Touškov 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

4.5 Problémy, se kterými se žáci potýkají 
Nejvíce žáků (32) uvedlo, že se obává budoucnosti (viz graf č. 14). Počet žáků, kteří se 

obávají budoucnosti, je nezanedbatelný, proto jsme se podívali na souvislost s dalšími 

charakteristikami. Ukazuje se, že nejvíce žáků, kteří mají obavy z budoucnosti, navštěvuje 8. 

třídu (68%).  V případě 6. a 7. třídy je to téměř třetina žáků (29%). Z 9. třídy se obává 

budoucnosti 23% žáků. Grafické znázornění prezentujeme v grafu č. 14a. Z hlediska pohlaví 

se budoucnosti více obávají chlapci (49%) než dívky (31%). V rámci tohoto průzkumu žáci 

dále nespecifikovali, čeho se týkají obavy z budoucnosti, proto v kapitole 5 tohoto dokumentu 

navrhujeme způsoby, jak s tímto zjištěním dále pracovat.  

Kromě žáků, kteří mají obavy z budoucnosti, jsou další početnou skupinou děti, které 

neřeší žádné problémy (27). Rovněž nezanedbatelná skupina žáků má problémy ve škole (19) 

nebo/a doma (16). Problémy z jiné oblasti (problémy s kamarády, zdravotní stav, milostné) 

uvedlo 8 žáků.  
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Graf č. 14: Problémy, které žáci aktuálně řeší 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 
Graf č. 14a: Obavy z budoucnosti podle třídy, kterou žáci navštěvují 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 32. 
 

4.6 Šikana 
Povědomí žáků o tom, co znamená pojem šikana, jsme zjišťovali prostřednictvím 

otevřené otázky. Ze získaných odpovědí vyplývá, že žáci jsou seznámeni s významem tohoto 

pojmu, dokáží jej vysvětlit a z vybraných níže uvedených citací (viz obrázek č. 1) je patrné, že 

se šikanou již setkali (osobně či zprostředkovaně).  
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Obrázek č. 1: Vysvětlení pojmu šikana vlastními slovy žáků (přímé citace) 

Když někdo někomu 
ubližuje ať už psychicky 

nebo fyzicky 

Když se větší počet lidí 
chová špatně k 

jednomu nebo i více 
lidem 

Že někdo starší bije a okrádá 
nějakého mladšího 

Když někdo mlátí či nadává 
někomu, kdo je mladší, 
většinou nemá tolik síly, 

aby se proti němu postavil 

hodně špatná činnost, 
kterou se zabavují osoby 
z nudy; lidé, co šikanují 

třeba bitím nebo po 
internetu mi připadají 

ubozí 

nevhodné chování vůči 
ostatním, obtěžování 
ostatních, oběti jsou 

většinou fyzicky i 
slovně napadány 

něco hnusného, skupina lidí, 
co mají tak nudný život a 

nudí se, musí ponižovat tu 
nejslabší stranu, většinou pak 
z toho sami vyklouznou a ani 

jim nedochází, že to toho 
člověka postihne a bude s tím 
pocitem, že byl ponižován žít 

do konce života 

stačí, aby se šikanovaný 
trošku lišil od ostatních a 

už je ten špatný; můžou mu 
brát věci a nadávat mu; 
někdy šikana dojde až k 
tomu, že šikanovaný to 

neustojí a spáchá 
sebevraždu 

že člověk, který není 
oblíbený, tak ho 

spolužáci mlátí, vydírají 

terorizování mladšího 
spolužáka/"kamaráda" 

-vydírání , 
slovní/fyzické 

napadání  

diskriminování jiné rasy atd. 
ve třídě 

poroučení, ztrapňování, 
mlácení 

pravidelné bití, krádež 
kapesného atd. 

když nutí někdo 
nějakého člověka k 

věcem, co nechce dělat 
omezení lidských práv 

vydírání, nadávání, 
ponižování, které se 

neustále opakuje a když to 
nikdo neřeší, dojde to až k 

sebepoškozování 
popřípadě k sebevraždě 

když někdo uráží rodinu 
oběti, bije oběť, vydírá 

oběť, okrádá oběť 

šikanovat je zbabělost, 
je to když starší kluk 
bije, otravuje a jinak 

trápí mladšího 

dobírání si druhého, urážení, 
poškozování věcí, ponižování 

dokazování síly a EGA na 
mladší nebo slabší oběti 

Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. Neodpověděl = 1. 
 
 V grafu č. 15 je zobrazen podíl žáků, kteří se stali svědky šikany. Z 82 dotázaných 23 

dětí uvedlo, že se stalo svědkem šikany. Tyto děti jsme dále požádali, aby popsaly, jak šikana, 

se kterou se setkaly, probíhala a jak zareagovaly. Popisy této zkušenosti prezentujeme pod 

grafem – obrázek č. 2.  
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Graf č. 15: Počet žáků, kteří byli svědky šikany ve svém okolí 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKp ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

Z níže uvedených komentářů (obrázek č. 2) můžeme identifikovat strategie, kterých 

děti využily v reakci na šikanu. Větší část z těchto dětí situaci řešila tak, že šikanovanému 

pomohla prostřednictvím toho, že incident oznámila rodičům, učitelce, policii, nebo 

přesvědčila šikanovaného, aby to šel sám oznámit. Dva žáci popsali svoji vlastní zkušenost. 

V jednom případě šlo dítě za rodiči. V dalším případě se situace žáka řešila ve škole. Několik 

žáků uvedlo, že neudělalo nic (5). Část těchto žáků přiznala, že pouze přihlížela a nic 

neudělala. U těchto dětí je patrné, že měly strach, že by se v případě zásahu staly samy obětí 

šikany. Někteří zdůvodnili, proč situaci neřešili. Jeden žák uvedl, že byl dříve sám 

šikanovaný, a tato vlastní zkušenost ho vedla k rozhodnutí, že bude lepší situaci neřešit. Další 

žák popsal, že je to dlouho, co byl svědkem šikany, a že v té době nevěděl, že se jedná o 

šikanu. Negativní zkušenost s nahlášením šikany vypráví žák, který se pokusil zastat 

šikanovaného a oznámil skutečnost učitelce, která ale situaci neřešila. Tento žák navíc uvádí, 

že po oznámení šikany byl sám označen za toho, který šikanuje a navíc lže. Ve dvou 

případech dítě pomohlo šikanovanému bez asistence dospělého, a to tak, že na situaci 

okamžitě reagovalo.   
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Obrázek č. 2: Popis šikany a reakce – pohled žáků, kteří se stali svědky šikany (přímé citace) 

nadávali mi, šel jsem za rodiči 
Řekl jsem to za dotyčného 

(šikanovaného) jeho rodičům 
oznámila jsem to třídní p. učitelce 

držel jsem se stranou a pak raději 
odešel 

novému spolužákovi brali věci a bili 
ho, řekl jsem to p. učitelce 

byl jsem u toho, jak se vysmívali 
spolužákovi, koukal jsem na to 

jakožto sám dříve šikanovaný 
jsem to nechal být, protože pak 

bych na hubu dostal taky 

byl jsem to já a nejdříve mi nadávali 
a provokovali mě a další den mě 

nechtěli pustit domů; další den se to 
řešilo ve škole 

zabránil jsem šikaně a pomohl jsem 
kamarádovi řešit to u policie 

zastal jsem se šikanovaného 
kamarádku vydírali a já ji zavedla k 

p. učitelce a ta jí řekla, ať jde na 
policii, takže už trápení nemá 

je to dlouho zpátky a nevěděl jsem, 
že je to šikana 

probíhalo to skvěle! Paní učitelka, 
co řeší každou maličkost, se na to 
vykašlala a ještě mne obvinila, že 

šikanuji spolužačku a navíc mě 
nazvala lhářkou 

byly jsme s kamarádkou na zastávce 
a děti ze zvláštní školy mojí nejlepší 

kamarádce začali nadávat a 
napřahovat na ni, já jsem jí chytla za 

ruku a řekla jsem, ať ji nechají být, 
že musíme do školy 

vždy, když tu šikanovanou osobu 
někdo mlátil, tak jsem se za něj 

postavila a nabízela jsem mu, že to s 
ním klidně půjdu nahlásit, ale on 

nikdy nechtěl 

jít to někomu říci (promluvit si s 
rodiči, příteli) 

šla jsem s tou osobou, aby to šla říct 
starší žák mě surově bil, vysmíval se 

mi; požádal jsem o pomoc rodiče 

ze strachu, že se bude dít i mně 
něco podobného, odešel jsem a 

raději to nechal být 

mlátili spolužáka, jen jsem přihlížela, 
abych nedopadla stejně 

kamarádku neustále šikanovala 
jedna parta, nejdříve ji jen slovně 

napadali a pak přišla zmlácená, tak 
jsem se odhodlala a šla za nimi a 

řekla jsem, že to mám nahrané a že 
jestli se to bude opakovat, dám to na 

policii 

Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 23. Neodpovědělo = 1. 
 
 Poslední otázka týkající se šikany směřovala ke zjištění, na koho by se žáci v případě 

potřeby obrátili s žádostí o radu (graf č. 16). Větší počet žáků by se obrátil na své rodiče (58). 

Za kamarády by přišlo 27 dětí. Někoho ze školy by požádalo o radu 13 dětí. V 6 případech by 

se děti obrátily na někoho jiného (sourozence, prarodiče, psychologa). V jednom případě dítě 

uvedlo, že by nepožádalo o radu nikoho, protože by nechtělo, aby o tom, že je šikanováno 

někdo věděl.   
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Graf č. 16: Osoba/y, které by žáci požádali o radu týkající se šikany 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

4.7 Návykové látky 

4.7.1 Informovanost o návykových látkách 
Podobně jako v otázce šikany jsme nejprve žáky požádali, aby vyjádřili vlastními 

slovy, co si představují pod pojmem návyková látka. I v tomto případě se zdá, že děti jsou 

seznámeny s významem daného pojmu. Pro ilustraci níže uvádíme některé z komentářů, které 

ukazují vnímaní pojmu návyková látka.  

 „látka, kterou tělo stále potřebuje a potřeba se zvyšuje;  nemusí být pro tělo přínosem“ 
 

„látka, na které je osoba závislá a vyžaduje ji, pokud ji nedostane, je schopný udělat 
cokoliv“ 

 
„droga, něco bez čeho člověk nemůže žít, nebo on si to alespoň myslí“ 

 
„látka, na níž je člověk závislý a má pocit, že mu to pomáhá od problémů“ 

 
„n ěco, co člověk potřebuje, protože mu to dělá dobře, ale ničí to zdraví, což je špatné; jsou 

to např. alkohol, cigarety, drogy“ 
 

„látka, která způsobí, že neovládáme svoje chování, myšlení a slovní zásobu“ 

 
Z komentářů, ve kterých žáci vysvětlují, co je návyková látka, stojí za pozornost část, 

která se týká toho, jak žáci popisují vznik závislosti. Ne zcela zanedbatelný počet žáků (8) 
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napříč všemi věkovými kategoriemi totiž uvádí, že závislost na návykové látce (bez konkrétní 

specifikace) vzniká okamžitě již po prvním vyzkoušení/požití (viz ukázky níže). 

 „ člověk je jednou vyzkouší a pak nemůže přestat“ 

„n ěco, co vyzkouším a pak to pořád potřebuji“ 

„látka, kterou když užijeme, tak si ji musíme dát znova a znova, dokud na ní nebudeme 

závislí“ 

„látka, kterou když vyzkoušíte, okamžitě se stáváte závislými“ 

„když si jednou něco vezmu, tak začnu být závislá“ 

„látka, např. alkohol, droga apod., kterou když si jednou vezmeme, můžeme být na ní 

závislí“ 

„látka, kterou si vezmete jednou a nutí vás to ji brát pořád“ 

„látka, kterou člověk zkusí a už nemůže přestat ji užívat, pouze léčením“ 

Vzhledem k tomu, že se jedná o různé formulace (referující ke stejnému významu) 

žáků z různých tříd, lze vyloučit, že by se jednalo o opisování. Vyloučíme-li tuto možnost, 

nabízí se jiné vysvětlení toho, proč žáci popisují vznik závislosti jako něco, co nastane 

okamžitě po požití návykové látky. Může se jednat o důsledek systematické snahy zvýšit 

intoleranci návykových látek ve společnosti. Zdrojů může být několik: mediální a vládní 

kampaně, preventivní programy, tematicky zaměřené přednášky. Na jednu stranu lze vnímat 

tento efekt jako žádoucí a prospěšný – žáci se domnívají, že pokud vyzkouší nějakou 

návykovou látku, okamžitě se na ní stanou závislí, což je s větší pravděpodobností odradí od 

experimentování. Z jiného úhlu pohledu mohou tato zjištění upozorňovat na tendence ke 

zkreslování porozumění procesu vytváření návyků (pozitivních i negativních). Tato zjištění 

mohou být námětem pro úzce zaměřené přednášky a workshopy, které by se soustředily na 

vysvětlení procesu vzniku závislosti u společensky akceptovaných i méně akceptovaných 

návykových látek a obecně na vysvětlení mechanismů utváření návyků. 

Obraz informovanosti žáků dále dotváří to, které drogy vnímají jako tvrdé a které 

naopak jako měkké. V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny seznamy návykových 

látek, které žáci uvedli v kategorii měkké a tvrdé drogy. Ke každé látce je uveden počet žáků, 

které ji do dané kategorie zařadilo. Pod tabulkami následuje zhodnocení těchto zjištění. 

   Měkké drogy 
marihuana, hašiš 46 

cigarety 23 
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alkohol 15 

LSD 8 

káva, čaj 4 

kokain, pervitin, heroin 4 

mák, čokoláda 2 

extáze 2 

 
   Tvrdé drogy 

pervitin/peří/piko/perník 38 

kokain/crack/koks 35 

heroin 25 

extáze 14 

marihuana, hašiš 13 

opium/ krokodýl 9 

LSD 9 

houbičky/lysohlávky 5 

alkohol 1 

 
Další sekvence otázek se zaměřovala na to, kde získali žáci nejvíce informací o 

návykových látkách (graf č. 17) a zda měli ve škole nějakou přednášku na toto téma (graf č. 

18). V otázce zdroje informací největší četnost odpovědí připadá škole (41). Dále potom 

rodičům (28), televizi (27), internetu (27) a kamarádům (17).  

Graf č. 17: Zdroje, ze kterých se žáci dozvěděli nejvíce informací  
o návykových látkách 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
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 Větší počet žáků také uvedl, že ve škole měli přednášku o návykových látkách (56). 

Naopak 24 žáků uvedlo, že na toto téma přednášku nemělo (graf č. 18), proto jsme se dále 

podívali na složení těchto žáků podle třídy, kterou navštěvují (graf č. 18a). 

Graf č. 18: Počet žáků, kteří uvedli, že měli ve škole přednášku  
o návykových látkách 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 

 

Podívám-li se na žáky, kteří uvedli, že ve škole neměli přednášku zaměřenou na téma 

návykové látky (graf č. 18a), vídíme, že výrazně převažují děti z 6. a 7. třídy (76%). 

V případě žáků z 9. třídy se jedná o 16% a v 8. třídě pouze o 3% těch, kteří neabslovovali 

přednášku o návykových látkách. V případě žáků ze 6. a 7. třídy by přednášky zaměřené na 

návykové látky mohly být žádoucím rozšířením v jejich informovanosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

Průzkum potřeb dětí a mládeže na Touškovsku v rámci komunitního plánování sociálních 
služeb (2014) 

 

26 
 

Graf č. 18a: Složení žáku z hlediska třídy v případě neabsolvování  
přednášky o návykových látkách 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 24. 
 V případě žádosti o radu týkající se návykových látek (například v případě, když by 

žák nebo někdo z jeho kamarádů měl problém/otázku související s drogami) 44 žáků ví, na 

koho by se obrátilo. Naopak 24 žáků uvedlo, že neví (napříč všemi třídami) a 14 dětí 

neodpovědělo vůbec. V kapitole 5 uvádíme návrhy možných způsobů, jak děti informovat, na 

koho by se v případě potřeby mohly obrátit. 

Graf č. 19: Počet žáků, kteří vědí, na koho by se obrátili s žádostí o radu 
týkající se návykových látek 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
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 Pokud se podívám na konkrétní osoby, které by žáci osolovili s žádostí o radu týkající 

se návykových látek (viz schéma níže), největší četnost vykazuje rodina (23) a následně škola 

(8). 

člena rodiny 23 

někoho ze školy - učitelé, výchovná poradkyně 8 

kamarádi 6 

lékař 4 

internet 3 

léčebna 3 

policie 2 

linka bezpečí 1 

soused 1 

psycholog 1 

 
V grafu č. 20 je zobrazena četnost odpovědí žáků na otázku, zda ví kde/od koho sehnat 

drogy. Smyslem této otázky je zjistit míru kontaktu žáků s drogovou scénou. Větší část žáků 

odpověděla, že neví, kde sehnat drogy (46). Značná část žáků však uvedla (celkem 40), že 

buď zná někoho, kdo ví, kde sehnat drogy (33), nebo zná místo (7).    

Graf č. 20: Povědomí o místě/osobě, kde sehnat drogy  

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
  

Pokud se podívám na rozdělení podle třídy, vidíme (graf č. 20a), že největší podíl 

žáků, kteří ví, kde sehnat drogy, je z 9. třídy (60%), přibližně o 20% méně z 8. třídy. V 6. a 7. 

třídě činí podíl 28% žáků.  
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Graf č. 20a: Povědomí o místě/osobě, kde sehnat drogy podle třídy,  
kterou žáci navštěvují 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet žáků 6. a 7. třídy N = 26, 8. třída N = 31, 9. třída N = 25. 
 

4.7.2 Zkušenost s cigaretami a alkoholem  
Cigarety a alkohol patří mezi návykové látky, které jsou ve společnosti všeobecně 

tolerované a jejichž negativní účinky jsou spíše podceňovány. Následující zjištění odpovídají 

zvýšené míře tolerance k těmto dvěma látkám. 

První otázkou tohoto celku bylo, zda někdo z rodiny pravidelně kouří. Zjištění této 

informace poskytuje představu o tom, zda žák vyrůstá v rodině, kde je vyšší/nižší míra 

tolerance ke kouření a může mít vliv na vlastní zkušenost žáka s cigaretou. V grafu č. 21 

vidíme, že u 47 žáků někdo z rodiny pravidelně kouří. V přehledové tabulce pod grafem jsou 

uvedeny četnosti podle toho, kdo z rodiny kouří.  
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Graf č. 21: Počet žáků, u kterých někdo z rodiny pravidelně kouří cigarety 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

otec 24 

matka 18 

babička 11 

sourozenec/i 10 

děda 9 

strýc 6 

teta 4 

žák 2 

nevlastní děda 2 

praděda 1 

nevlastní otec 1 

 
 

Pokud se podívám na osobní zkušenost žáků s kouřením cigaret, větší část uvádí, že 

nikdy nekouřila (38), jednorázovou zkušenost má 22 žáků, 12 žáků se označilo za 

příležitostné kuřáky a 8 za pravidelné kuřáky (viz graf č. 22).  
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Graf č. 22: Počet žáků podle typu osobní zkušenosti s kouřením cigaret 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 

V grafu č. 22a se zaměřujeme na typy zkušenosti s kouřením cigaret podle třídy, 

kterou žáci navštěvují. Z grafu je patrné, že největší procento jednorázových a příležitostných 

kuřáků je v 9. třídě (63%). V tomto ročníků jsou 4% těch, kteří se označili za pravidelné 

kuřáky. Mnohem větší podíl pravidelných kuřáků nalezneme v 8. třídě (23%). V rámci 6. a 7. 

třídy se nevyskytují žádní pravidelní kuřáci, ale 38% žáků se řadí mezi ty, kteří mají 

zkušenosti s cigaretou nebo jsou příležitostnými kuřáky. 

Graf č. 22a: Počet žáků podle typu osobní zkušenosti s kouřením cigaret 
a podle třídy, kterou navštěvují 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet žáků 6. a 7. třídy N = 26, 8. třída N = 30, 9. třída N = 24. 
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Podíváme-li se na srovnání osobní zkušenosti žáka s kouřením cigaret a tím, zda 

někdo z rodiny kouří, vidíme (graf č. 22b), že ze skupiny žáků, u kterých někdo z rodiny 

kouří, je 13% dětí pravidelnými kuřáky a 53% má zkušenost s cigaretou nebo příležitostně 

kouří. Oproti tomu ve skupině dětí, u kterých z rodiny nikdo nekouří, patří mezi pravdielné 

kuřáky 6% a mezi ty se zkušeností s cigaretou nebo příležitostné kuřáky 26%. Ze srovnání je 

patrné, že ve skupině žáků s kuřáky v rodině je větší procento dětí se zkušeností s kouřením, 

než u žáků, u kterých nikdo z rodiny nekouří.  

Graf č. 22b: Počet žáků podle typu osobní zkušenosti s kouřením cigaret 
a podle toho, zda z rodiny někdo kouří 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet žáků z rodiny, kde nikdo nekouří N = 34,  
Počet žáků z rodiny, kde někdo kouří N = 47. 
 

V případě zkušenosti s alkoholem jsme se zaměřili na osoby, se kterými žáci poprvé 

pili alkohol (viz graf č. 23). Větší část žáků uvedla, že poprvé pila alkohol s někým z rodiny 

(43), dále potom s kamarády (13) a spolužáky (11). Alkohol dosud nepilo 17 žáků. 
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Graf č. 23: Osoby, se kterými žáci poprvé pili alkohol 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 

4.7.3 Zkušenost s návykovými látkami (mimo cigaret a alkoholu) 
V poslední části jsme se zaměřili na zjištění, zda žák zná někoho, kdo zkusil nějaký 

druh tvrdé drogy (graf č. 24), a zda má vlastní zkušenost s nějakou drogou (graf č. 25). Větší 

část žáků odpověděla, že nezná nikoho, kdo zkusil tvrdé drogy (53). Ve 31 případech žák 

někoho takového zná – buď se jedná o kamaráda (16), spolužáka (7), nebo o někoho jiného 

(7). V jednom případě bylo uvedeno, že se jedná o člena rodiny. Nejvíce žáků, kteří vědí o 

někom, kdo má zkušenost s tvrdou drogou, je z 8. třídy (48%).  

Graf č. 24: Osoby, o kterých žák ví, že zkusily nějaký druh tvrdé drogy 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
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Osobní zkušenost s nějakou drogou má 9 žáků, 72 uvedlo, že nikoliv a 1 žák 

neodpověděl. Mezi žáky, kteří uvedli, že mají osobní zkušenost s drogou, je 6 žáků z 8. třídy a 

3 žáci z 9. třídy.  

Graf č. 25: Počet žáků, kteří mají osobní zkušenost s nějakou drogou  
(mimo cigaret a alkoholu) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření žáků základní školy v Touškově. CpKP ZČ 2014. 
Poznámka: Počet dotázaných N = 82. 
 
 

5 Závěr a doporučení 
Na závěr uvádíme hlavní zjištění a doporučení, která mohou být podnětem pro další 

diskusi v rámci komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb na Touškovsku.  

 

Trávení volného času  

Nejvíce oblíbenou činností je pro velkou část žáků čas strávený venku s kamarády (51) a 

sport (38), přičemž s rostoucím věkem žáci preferují být ve svém volném čase s kamarády 

venku. Více než polovina dotázaných žáků navštěvuje nějaký volnočasový kroužek, přičemž 

s rostoucím věkem se návštěvnost kroužků u žáků snižuje. To potvrzuje známou skutečnost, 

že s rostoucím věkem dětí klesá zájem o organizované aktivity a naopak roste zájem o 

neorganizované aktivity realizované spolu s kamarády.  

Část žáků (napříč všemi třídami) směřovala své náměty týkající se spokojenosti s kulturním a 

sportovním vyžitím ve Městě Touškov do oblasti rozšíření nabídky kroužků o bojové umění 

MMA, tanec, zpívání, divadelní a recitační kroužek, IT, obrábění drátků. Druhá část dětí 
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(straší děti – 8. a 9. třída) by uvítala vybudování areálů/sportovišť umožňujících vykonávat 

jimi preferované aktivity. Jedná se především o skatepark, bikepark, cykolostezky, inline 

dráha a areál, kde by bylo možné provozovat atletiku, floorbal, basketbal, plavání. Celkově 

podle žáků ve Městě Touškov chybí prostory pro starší děti. 

DOPORUČENÍ: 

� zvážit možnost rozšíření nabídky volnočasových kroužků 

� vznik sportovního areálu pro starší děti, případně prostoru pro neorganizované sportovní 

aktivity dětí (např. prostor s basketbalovým košem nebo fotbalovými brankami) 

 

Vztahy mezi žáky běžných tříd a tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

Některým žákům (6) se v Městě Touškov nelíbí vztahy se zvláštní školou. Jeden ze žáků to 

vysvětlil takto: „jelikož v Touškově nejsou mezi naší školou a zvláštní školou dobré vztahy, 

nerada se s nimi stýkám“.  

DOPORUČENÍ: 

� Ke zlepšení vztahů by mohla přispět realizace různých aktivit (sportovních, kulturních), 

zapojujících žáky obou typů tříd a preventivní akce či programy, které realizují organizace 

zaměřené na prevenci rizikového chování dětí a mládeže (jako např. pedagogicko-

psychologická poradna).  

 

Problémy žáků  

Co se týče problémů, se kterými se žáci potýkají, nejvíce žáků (32) uvedlo, že se obává 

budoucnosti. Počet žáků, kteří se obávají budoucnosti, je nezanedbatelný. Ukazuje se, že 

nejvíce žáků, kteří mají obavy z budoucnosti, navštěvuje 8. třídu (68%).  V případě 6. a 7. 

třídy je to téměř třetina žáků (29%). Z 9. třídy se obává budoucnosti 23% žáků. V rámci 

tohoto průzkumu žáci dále nespecifikovali, čeho se obavy z budoucnosti týkají.  

DOPORUČENÍ: 

� V rámci výuky by bylo možné distribuovat krátkou anketu, která by se zaměřila na to, 

čeho se v budoucnosti konkrétně žáci obávají. Na základě získaných zjištění by mohla být 

uspořádána přednáška či workshop na témata specifikovaná samotnými žáky. Zároveň by 

mohly být žákům i jejich rodičům (například na rodičovské schůzce) předány informace, 

na koho se mohou v případě potřeby řešení problémů dětí obrátit.  
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Šikana  

Necelá čtvrtina dotázaných dětí (23) se s šikanou setkala, ať již osobně jako šikanovaný nebo 

jako svědek. Větší část dětí šikanovanému pomohly, některé z obavy, že by se mohly také stát 

samy obětí šikany, situaci neřešily. Jeden žák zažil negativní zkušenost s nahlášením šikany 

učitelce.  

DOPORUČENÍ: 

� Preventivní akce realizované odborníky na toto téma by mohly přispět k prohloubení 

znalostí žáků souvisejících s tímto tématem (např. jak se v případě šikany zachovat). 

Organizace zabývající se touto problematikou působí také v případě potřeby dlouhodobě 

či opakovaně přímo v jednotlivých třídních kolektivech, kde je šikana větším nebo 

opakujícím se problémem. V neposlední řadě je žádoucí také vzdělávání učitelů v této 

oblasti.  

 

Návykové látky  

Nejvíce informací o návykových látkách získali žáci ve škole (41). Větší počet žáků uvedl, že 

ve škole měli přednášku o návykových látkách (56), avšak 24 žáků uvedlo, že přednášku 

nemělo. Jedná se zejm. o žáky z 6. a 7. třídy. V případě, kdyby žáci potřebovali poradit 

v souvislosti s drogami, 44 žáků ví, na koho by se obrátilo (převažuje rodina, poté někdo ze 

školy), 24 žáků však neví. Větší část žáků neví, kde sehnat v regionu drogy, avšak 40 žáků 

uvedlo, že buď zná někoho, kdo ví, kde sehnat drogy, nebo zná místo, kde je možné drogy 

získat. 

Co se týče cigaret, 40 žáků má zkušenost s kouřením cigaret, z nichž 8 se považuje za 

pravidelné kuřáky, 12 za příležitostné a 22 žáků má jednorázovou zkušenost. Osobní 

zkušenost s drogou (mimo alkoholu a cigaret) má 9 žáků. A 31 žáků zná někoho, kdo zkusil 

nějakou tvrdou drogu, nejčastěji se jedná o kamaráda. 

DOPORUČENÍ: 

� Vzhledem k tomu, že žáci 8. a 9. tříd již mají zkušenosti s drogami (mimo alkoholu a 

cigaret), jeví se jako potřebné realizovat preventivní akce na toto téma také již v nižších 

ročnících. 

� Zvýšit informovanost dětí, potažmo rodičů, na koho konkrétně by se mohli v případě 

potřeby řešit problémy související s drogami obrátit. Vzhledem k tomu, že významným 
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informačním zdrojem o návykových látkách je pro žáky škola, bylo by možné např. 

umístit ve škole nástěnku, kde by žáci nalezli seznam osob a kontakty. Nejbližšími 

organizacemi poskytujícími sociální služby v této oblasti jsou např. plzeňské organizace 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. a Point 14. 

� V souvislosti s tím, že se dle žáků ve městě vyskytují opuštěná místa plná injekčních 

stříkaček, je žádoucí vytipovat tato místa a poté zvýšit kontrolu těchto míst ze strany 

Policie ČR.   

 

6 Přílohy 

6.1 Dotazník 
Tento anonymní dotazník je součástí projektu komunitního plánování sociálních služeb 

v Mikroregionu Touškovsko. V dotazníku najdeš otázky týkající se: A) Tebe a Tvé rodiny; B) 

toho, jak trávíš volný čas; C) co se Ti ve Městě Touškov líbí a co Ti zde chybí; D) otázky 

týkající se návykových látek. Prosím, zaškrtni příslušnou možnost, případně uveď svými 

slovy doplňující informace a postoje v prostoru k tomu určeném. 

 

  
Část A: O Tobě a Tvé rodině: 
1. Jsi dívka nebo chlapec?  
a) dívka 
b) chlapec 
 
2. Kolik Ti je let? (napiš)  
   
3. V jakém jsi ročníku? (napiš)   
 
4. V jakém městě/obci bydlíš? (napiš název města nebo obce)   
 
5. S kým bydlíš?  
a) s vlastními rodiči  
b) pouze s vlastní matkou  
c)  pouze s vlastním otcem  
d) jiné (napiš) 
 
6. Kolik máš sourozenců? (napiš)   
 
7. Jakou známku jsi měl/a v pololetí na vysvědčení z matematiky?  

a) 1 b)   2  c)   3  d)   4  e)   5 
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8. Jakou známku jsi měl/a v pololetí na vysvědčení z českého jazyka?  

a) 1 b)   2  c)   3  d)   4  e)   5 
 

9. Jaké problémy v současné době řešíš? 
a) problémy doma 
b) problémy ve škole 
c) mám obavy z budoucnosti 
d) žádné problémy neřeším 
e) jiná odpověď (uveď)   
 
10. Vysvětli vlastními slovy, co označuje pojem šikana. 
 
11. Byl/a jsi někdy svědkem šikany?  
a) ano   
b) ne 
 
Pokud ANO, popiš, jak to probíhalo a jak jsi se zachoval/a.   
12. Koho bys požádal/a o radu týkající se šikany?  
a) rodiče 
b) někoho ze školy 
c) kamaráda 
d) jiná odpověď (uveď)   

 
 
Část B: Tvůj volný čas 
13. Co nejraději d ěláš ve volném čase? 
a) dívám se na televizi  
b) sedím u počítače  
c) jsem s kamarády venku 
d) čtu si  
e) sportuji 
f) jiná odpověď (napiš)  
 
14. Navštěvuješ nějaké kroužky (např. keramika, flétna, fotbal, atletika)? Pokud 
ANO, vyjmenuj a uveď, ve kterém městě/obci tento kroužek navštěvuješ.  
 
15. Napiš, co si představuješ pod označením volný čas? 
 
16. Kolik hodin denně strávíš na internetu nebo obecně na počítači?  
a) méně než jednu hodinu  
b) 1 až 2 hodiny  
c) 3 až 5 hodin 
d) 5 a více hodin 
 
17. Jak často se Ti stává, že se nudíš a nevíš, co dělat?  
a) denně 
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b) několikrát týdně 
c) jen výjimečně 
d) nikdy, vždy si nějakou zábavu najdu 
 
 
Část C: Tvé názory na Město Touškov 
18. Co se Ti líbí na Městě Touškov? (popiš konkrétně) 
 
19. Co se Ti naopak ve Městě Touškov nelíbí? (popiš konkrétně) 
 
20. Kde se většinou dozvíš o kulturních a sportovních akcích a kroužcích, které se 
konají ve Městě Touškov? 
a) ve škole 
b) doma 
c) na internetu 
d) v novinách 
e) jiná odpověď (uveď)  
 
21. Jsi s nabídkou kulturních a sportovních akcí a kroužků ve Městě Touškov 
spokojená/ý? Pokud NE, napiš, jaké akce či kroužky Ti zde chybí. 
 
 
Část D: Návykové látky 
22. Vysvětli vlastními slovy, co je návyková látka: 
 
23. Kouří pravidelně někdo z tvé rodiny?  
a) ano, uveď kdo:   
b) ne 
 
24. Kolikrát v život ě jsi kouřil/a cigarety? 
a) nikdy 
b) jsem pravidelný kuřák 
c) pouze jsem to vyzkoušel/a 
d) jsem příležitostný kuřák 
 
25. S kým jsi poprvé pil/a alkohol?  
a) v rodině (např. při oslavě)  
b) se spolužáky  
c) se staršími kamarády 
d) dosud jsem nepil/a alkohol  
e) jiná odpověď (uveď): 
 
26. Od koho/odkud jsi se dozvěděl/a nejvíce informací o návykových látkách? 
a) od rodičů 
b) od kamarádů 
c) ze školy 
d) z internetu 
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e) z knih 
f) z televize 
g) jiná odpověď (napiš)  
 
27. Měli jste na vaší škole nějakou hodinu věnovanou návykovým látkám? 
a) ne 
b) ano 
 
28. Které návykové látky patří mezi „měkké drogy“? (vyjmenuj) 
 
29. Které návykové látky patří mezi „tvrdé drogy“? (vyjmenuj) 
 
30. Kdo z tvého okolí už nějakou „tvrdou drogu“ zkusil?  
a) spolužák  
b) kamarád 
c) člen rodiny  
d) nikoho neznám 
e) jiná odpověď (uveď) 
 
31. Kdybys chtěl/a drogu vyzkoušet, věděl/a bys, kde ji sehnat? (mimo cigaret a 
alkoholu)  
a) ano, vím, za kým bych šla/šel  
b) ne, ale znám někoho, kdo to ví  
c) ano, znám místo, kde ji sehnat 
d) ne 
 
32. Víš, kam se obrátit v případě, kdybys potřeboval/a s něčím v souvislosti 
s návykovými látkami poradit? Pokud ANO, uveď.  
 
33. Máš osobní zkušenost s nějakou drogou (mimo cigaret a alkoholu)? 
a) ano 
b) ne 
 
 

6.2 Souhlas rodičů 
 
Souhlasím / Nesouhlasím*, aby se syn/dcera*…………………(třída …………) zúčastnil/a 

během dubna 2014 dotazníkového šetření v rámci projektu komunitního plánování sociálních 

služeb, který právě probíhá na území Mikroregionu Touškovsko. Šetření realizuje Centrum 

pro komunitní práci západní Čechy (www.cpkp-zc.cz). Cílem šetření je zmapování 

volnočasových aktivit žáků 2. stupně ZŠ na Touškovsko, případných problémů, se kterými se 

žáci potýkají, a informovanosti o návykových látkách. Projekt probíhá za finanční podpory 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
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zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je rozvíjet sociální a návazné služby 

v regionu v souladu s potřebami místních občanů. Veškerá získaná data jsou anonymní a bude 

s nimi nakládáno v souladu se zákonnými normami.  

 
V…………………………………………. dne………………………………  
 
 
…………………………………………………………………………………… 
Podpis zákonného zástupce 
 
*Nehodící se škrtněte 


