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Základní informace o skríningovém dotazníku pro dospívající 

     Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti vznikl na základ� dotazníku 

vytvo�eného R. E. Tarterem „The Drug Use Screening Inventory“ (DUSI). Autory �eské verze dotazníku 

jsou MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy a Doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc. 

     Cílem dotazníku je identifikace problémových oblastí života dospívajícího a posouzení závažnosti 

t�chto problém�. Dotazník slouží pro krátké a efektivní posouzení aktuálních problém�. Tyto problémy se 

v�tšinou projevují maladaptivním chováním a narušením každodenního fungování dospívajícího. Na 

identifikaci t�chto problém� je zam��eno 10 oblastí, do kterých je dotazník rozd�len (v námi nabízeném 

dotazníkovém šet�ení jsme vynechali oblast pracovní adaptace, která je pro školy nevýznamná).  

Oblasti zam��ení 
1. oblast: Volný �as 

     Za volný �as je považován �as, v n�mž jedinec svobodn� na základ� svých zájm�, nálad a pocit�, volí 

svou �innost. V žádném dalším životním období není jedinec schopen zajímat se o tak široké spektrum 

zájmových aktivit jako v d�tství a dospívání. Sou�asný vývoj volno�asových aktivit d�tí a mládeže není 

p�íliš pozitivní. 

     Prohlubuje se spíše pasivita, konzumnost a nenáro�nost aktivit. Snižuje se i jejich frekvence. 

Dominantními médii se staly televize a internet, které jsou t�žišt�m volného �asu d�tí a mládeže. Na 

p�edním míst� ve volném �ase mládeže je poslech reprodukované hudby, návšt�vy restaura�ních 

za�ízení a nicned�lání. 

     Kvalitní náplní pro volný �as se samoz�ejm� nevy�eší všechno, ale když má dospívající nabídku 

pestrou a má šanci, že v n��em z toho bude úsp�šný, zmenšuje se pravd�podobnost, že n�co zni�í, že 

n�koho zmlátí, že se opije nebo že sáhne po drogách. A nebo je alespo� pravd�podobnost o hodn�

menší. 

     Cílem otázek v první oblasti, která se zabývá volným �asem, je zjistit, jakým zp�sobem dospívající 

tráví sv�j volný �as. Respondenti odpovídali nap�. na otázky: „Sportuješ nebo cvi�íš mén� nežli 

vrstevníci?; Trávíš volný �as v�tšinou tím, že se jen tak touláš s p�áteli?; Trávíš v�tšinu volného �asu sám 

(sama)?; Jsi spokojený(á) s tím, jak trávíš volný �as?; Unavíš se rychle p�i námaze?“ apod. 

2. oblast: Chování 

     Cílem oblasti je odhalit u dospívajících možné poruchy chování ve spole�nosti svých vrstevník�, ve 

škole a doma. �ím vyšší je problémový index (procento problémových odpov�dí), tím jsou dospívající 

náchyln�jší k rizikovému chování. K rizikovým faktor�m sledovaného období pat�í prudký t�lesný r�st, 

nové hormonální pom�ry, zm�ny imunitního systému a radikální zm�na ve zp�sobu života. V dospívání 

by m�l organismus dozrát pro nároky dosp�losti, a to v oblasti t�lesné, citové, intelektuální a sociální. 

Dospívající si pot�ebuje v krátké dob� vytvo�it vlastní identitu a stupnici hodnot, vybrat si povolání a 

p�ipravit se na n�, oprostit se postupn� od rodiny a vytvo�it si správný vztah k druhému pohlaví. V 

dospívání dochází ke krizi autority, a to jak rodi�ovské, tak nap�. i u�itelské. Rizikové chování v dospívání 

je tvo�eno zhruba t�emi okruhy. Jsou to negativní jevy v psychosociální oblasti, poruchy sexuálního zdraví 

a toxikomanie.  

     Respondenti odpovídali v oblasti chování na otázky typu: „�asto prosazuješ své názory za každou 

cenu, t�eba i nevhodn�?; �asto zd�raz�uješ, že jsi lepší než druzí?; �asto k�i�íš?; Míváš špatnou 

náladu?“ 

3. oblast: Zdravotní stav  

     Cílem t�etí oblasti je získat informace o zdravotním stavu dospívajících, zda-li nemají n�jaké zdravotní 

potíže, které by mohly znamenat ur�itá rizika v dané oblasti. Zvýšené procento nazna�uje, že dospívající 

mají pravd�podobn� n�jaké zdravotní obtíže. Ty mohou souviset nap�íklad s užíváním návykových látek. 

     Ve t�etí oblasti byly použity nap�íklad otázky: „Chodíš na pravidelné léka�ské kontroly kv�li n�jaké 

nemoci?; Trpíš nespavostí nebo naopak spíš nadm�rn�?“  



4. oblast: Duševní zdraví  

     Duševní problémy nej�ast�ji souvisí s rodinným systémem. Na duševní zdraví dospívajících m�že mít 

vliv i školní prost�edí. Nadm�rný anebo p�íliš dlouho trvající stres, velká zát�ž, neúsp�ch ve škole, rozpory 

s vrstevníky apod. mohou u dospívajících zp�sobit duševní problémy.  

     P�íklad otázek: „Pereš se nebo se hádáš �ast�ji než tví vrstevníci?; Obtížn� se soust�e�uješ?“ 

5. oblast: Sociální zdatnost

     Sociální zdatnost m�že být charakterizována nap�. úsp�šným napl�ováním sociálních rolí, 

akceptováním a dodržováním sociálních norem, sdílením a p�edáváním hodnot dané spole�nosti a kultury 

a v neposlední �ad� p�im��eným souborem sociálních dovedností a znalostí (komunika�ních, pracovních 

apod.). K sociální zdatnosti pat�í i schopnost spolupráce, pomoci a ob�ti (prosociální chování). Delší 

drogová kariéra, zejména pokud za�ala v mladším v�ku, je obvykle spojena se zabrzd�ním nebo 

deformací sociálního zrání. 

     Odpov�di na otázky v oblasti sociální zdatnost mohou být n�kdy zkreslené, protože dospívající vidí 

sv�j vztah nebo postavení mezi vrstevníky zbyte�n� dramaticky.  

     Cílem otázek v páté oblasti je u dospívajících zjistit jejich pocity ve spole�nosti a mezi vrstevníky, zda-li 

dokáží obhájit sv�j názor nebo hájit své zájmy. Nap�íklad otázky: „Jsi mezi vrstevníky oblíbený(á)?; Je pro 

tebe t�žké nacházet ve skupin� neznámých lidí p�átele?; Baví t� spíše spole�nost starších než spole�nost 

vrstevník�?; D�lá ti t�žkosti odmítat druhým?; Bojíš se hájit vlastní zájmy?; D�lá ti t�žkosti hájit sv�j 

názor?“ apod.   

6. oblast: Rodinný systém

     Cílem šesté oblasti, která se zam��uje na rodinu, je posoudit rodinné vztahy, funk�nost rodiny a pocity 

dospívajících v rodin�. Respondenti v šesté oblasti skríningového dotazníku odpovídali nap�íklad na 

dotazy: „Stalo se, že n�kdo z užší rodiny (matka, otec, bratr nebo sestra) si vzal marihuanu, kokain, heroin 

nebo pervitin?; �asto se s rodi�i nebo p�stouny hádáš a p�i tom na sebe k�i�íte?; Bývá rodina z�ídka 

pohromad�?“. 

     Pokud respondent nebyl poslední rok s rodinou ve styku a nemá o ní zprávy, odpovídá za 

p�edchozí období. Jestliže není možné ani to, m�že oblast rodinný systém vynechat. 

7. oblast: Škola

     Cílem sedmé oblasti je zjistit u dospívajících p�í�iny jejich problém� ve škole. Nadpr�m�rný 

problémový index ve sledované oblasti m�že znamenat problémy ve škole zp�sobené nap�íklad: špatnými 

podmínkami doma pro p�ípravu, poruchami pozornosti a soust�ed�ní, rodinnými problémy nebo 

vztahovými problémy ve škole. Nap�íklad otázka: „Cítíš se ve škole fyzicky ohrožován(a)?“. Respondenti 

dále odpovídali na dotazy typu: „Máš školu docela rád(a)?; T�žko se ve škole nebo p�i u�ení 

soust�e�uješ?; Cítíš se ve škole podrážd�ný(á) a rozrušený(á)?; Nudíš se ve škole?; Propadl(a) jsi 

v n�kterém ro�níku?; M�l(a) jsi n�kdy ve škole problémy kv�li alkoholu nebo drogám?“ apod.  

     Hodnota problémového indexu pom�že odhalit, zda-li jsou u�itelé dospívajícími vnímáni jako 

nep�átelští nebo lhostejní, s žáky �i studenty nespolupracují, zd�raz�ují pouze jejich nedostatky, 

selhávající a problémoví žáci jsou zesm�š�ováni a ponižováni, ve škole vládne odcizená atmosféra 

postrádající nabídku pozitivních hodnot nebo naopak škola prosazuje rozumná a p�im��ená pravidla, pro 

selhávající a problémové žáky hledá škola pozitivní alternativy i cesty, jak jim pomoci a chránit jejich 

sebev�domí, u�itelé jsou vnímáni jako ti, kdo pomáhají, dávají, pe�ují, pomáhají rozvoji žák�, dob�e s nimi 

komunikují a spolupracují, dokáží rozpoznat jejich pozitivní možnosti. 

8. oblast: Vztahy s vrstevníky  
     Pro dospívající je velmi d�ležitá skupina vrstevník�, která jim m�že pomoci se alkoholu a drogám 

vyhnout, nebo naopak p�edstavuje nebezpe�í. Dosp�lý se m�že nabízet jako zdroj informací, zárove� by 

ale m�l povzbuzovat k samostatnosti a sebed�v��e. M�l by po�ítat s tím, že dospívající se nespokojí s 

p�ijetím informace, ale budou chtít diskutovat. Prevence v této skupin� je zásadn� d�ležitá, protože bývá 

zvláš� ohrožena. Zneužívání alkoholu nebo drog v dospívání m�že vést k rychlému vytvo�ení návyku a 

tomu je t�eba p�edcházet. 



     Cílem osmé oblasti je u dospívajících zjistit, zda-li mají sklony za�lenit se do rizikové party, nap�íklad 

otázka �.11: „Pat�íš do party, která se zabývá n��ím nezákonným?“ nebo zda-li mají dospívající 

dostate�nou sí� sociálních vztah�, nap�íklad otázky �.13: „Máš dobrého p�ítele nebo p�ítelkyni, kterým se 

dá sv��it?“ a 14: „V porovnání s vrstevníky máš málo p�átel?“.  

9. oblast: Návykové látky

     Devátá oblast je rozd�lena na dv� �ásti.  

     Cílem první (9A) je zjistit u dospívajících jejich vztah k alkoholu, drogám nebo hazardní h�e, nap�íklad 

dotaz: „Cítil(a) jsi n�kdy silné p�ání nebo touhu po alkoholu, jiných drogách nebo hazardní h�e?“, míru 

závislosti na návykových látkách, nap�íklad dotazy typu: „Stalo se ti n�kdy, že jsi musel(a) zvyšovat 

množství alkoholu nebo drog, abys dosáhl(a) ú�inku, ke kterému ti d�íve sta�ilo menší množství?; M�l(a) 

jsi n�kdy pocit, že jsi na alkoholu, drogách nebo hazardní h�e závislý(á)?“. Chování dospívajících pod 

vlivem návykové látky zase zjiš�ují dotazy, nap�íklad: „Ublížil(a) jsi n�kdy n�komu (i necht�n�) pod vlivem 

drog nebo alkoholu?; Pohádal(a) ses vážn� pod vlivem alkoholu nebo drog s p�áteli nebo s n�kým z 

rodiny?“.  

     Druhá �ást deváté oblasti (9B) zjiš�uje �etnost užití návykových látek, resp. hraní hazardních her, v 

posledních 30 dnech nebo d�íve.  

     Na každou otázku mohl respondent odpov�d�t bu� „souhlasí“, nebo „nesouhlasí“.   

     Otázky v dotazníku jsou konstruovány tak, že problémová odpov�� (tj. u v�tšiny otázek v dotazníku 

odpov�� souhlasná) respondenta znamená zvýšení problémového indexu dané oblasti. Jinými slovy, 

�ím je problémový index v ur�ité oblasti vyšší, tím více problém� v ní mohou respondenti mít. 

Problémový index se vyjad�uje v procentech (0% = minimum – 100% = maximum), jako podíl 

problémových odpov�dí z celkového po�tu odpov�dí v konkrétní oblasti.  

     Sou�ástí vyhodnocení je i výpo�et celkového problémového indexu, který se po�ítá jako pr�m�rná 

hodnota z problémových index� jednotlivých oblastí (0% = minimum – 100% = maximum). Celkový 
problémový index umož�uje odhadnout závažnost stavu t�ídy, respektive všech respondent� v rámci 

školy. 

     Na záv�ry dotazníku pak m�že navázat cílená intervence nebo další odborné vyšet�ení.  
     Obrovskou výhodou dotazníku je, že identifikuje nejen problémové oblasti, ale i oblasti, kde 
jsou dospívající pom�rn� úsp�šní (oblasti s relativn� nízkým problémovým indexem). Z nich mohou 
dospívající �erpat sebed�v�ru a je t�eba je chránit p�ed negativními vlivy. Na relativn� zdravé 
oblasti pak m�že pedagog dospívající upozornit, aby posílil jejich sebed�v�ru a vyvážil mén�
p�íznivá zjišt�ní. 

     Dotazník lze také použít jako sou�ást posilování motivace ke zm�n�. To, že si dospívající uv�domí 

p�íslušné problémy, m�že napomoci pozitivní zm�n�. 

N�kolik d�ležitých doporu�ení pro vaši školu 
1. Zam��te se na oblasti s nejvyšším problémovým indexem, tj. na oblasti s nejvyšším procentem 

problémových odpov�dí. Zamyslete se nad možnostmi intervence, které máte.  

2. P�i plánování intervence využijte relativn� zdravé oblasti, kde je nejnižší problémový index
(procento problémových odpov�dí). 

3. Naplánujte intervenci. P�i plánování intervence p�ihlížejte ke specifickým okolnostem a kombinacím 

rizikových faktor�. 
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Škola 24,2

Vztahy s vrstevníky 33,9

Návykové látky-problémy (A) 14,0
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