
IN-COME DOTAZNÍK 
 

Základní informace 

• Informace, které v dotazníku poskytneš, jsou důvěrné a zůstávají jen mezi pracovníky klubu Archa.  

• Vyplněný dotazník slouží pracovníkům klubu Archa, aby tě lépe poznali, více se o tobě dozvěděli, případně 

s tebou řešili různé situace, ve kterých se momentálně nacházíš. 

• Odpovědi piš, křížkuj nebo podtrhuj, je jedno jak, ale musí být poznat, kterou odpověď máš na mysli. 

• V případě potřeby můžeš zakroužkovat i víc možností. 

• Jestliže je ti při vyplňování něco nejasné nebo nerozumíš otázkám, obrať se na pracovníka. 

• Když už se do vyplňování dotazníku pustíš, odpovídej pravdivě, jinak dotazník ztrácí veškerý smysl! 
 

 

Moje přezdívka v klubu je _____________________   a je mi__________let.  

 

Řekni nám o sobě něco, co máš rád. Např. tvůj oblíbený… 

• film/seriál ______________________________________________________ 

• jídlo _________________________________________________________ 

• barva ________________________________________________________ 

• zvíře _________________________________________________________ 

• jiné __________________________________________________________________ 

 

Bydlím… 

 s oběma rodiči 

 jen s mámou 

 jen s tátou 

 u jiných příbuzných 

 v dětském domově 

 s někým jiným/jinde ________________________________________________ 



Máš nějaké sourozence? 

 ano 

 ne 

 

Zkus na škále znázornit, jak jsi spokojený/á ve své rodině. 
 

nespokojený/á        spokojený/á 

 

Jakou školu právě teď navštěvuješ? 

 základní školu 

 gymnázium 

 střední odborné učiliště 

 střední školu 

 vyšší odbornou školu/vysokou školu 

 již nestuduji, ale pracuji 

 nestuduji a ani nepracuji 

 

Zkus na škále znázornit, jak se ti ve škole, případně v práci líbí. 

škola 

nespokojený/á        spokojený/á 

 

práce 

nespokojený/á        spokojený/á 

 

Chodíš na brigádu? 

 ano 

 ne 

 



Co nejraději děláš ve svém volném čase? 

 sportuji (skate, kolo, brusle, fotbal…) 

 jsem na mobilu nebo na počítači (hraju hry, jsem na facebooku/instagramu…) 

 chodím s kamarády ven 

 chodím do klubu Archa či do jiného NZDM 

 jsem nejradši sám doma 

 jiné _________________________________________________________ 

 

Co ti v současné době nejvíc vadí? Co musíš řešit? 

 škola (špatné známky, úkoly, konflikty s učiteli…) 

 rodiče (jsou přísní, věnují se mi málo, nepouštějí mě ven…) 

 partnerské vztahy (rozchod, krize ve vztahu, neopětovaná láska…) 

 vztahy s kamarády (nezapadám do kolektivu, hádka s nejlepším kamarádem/kamarádkou…) 

 povinnosti (brigáda, autoškola…) 

 jiné ___________________________________________________ 

 

Jak se teď cítíš? 

 
 

Co ti na sobě nejvíc vadí? 

 nejsem spokojen/á se svým vzhledem, váhou… 

 nemám přítele/přítelkyni, nikomu se nelíbím…. 

 nejsem v partě oblíbený, nemám moc kamarádů… 

 nemám peníze, nemůžu si dovolit např. iPhone, značkové oblečení…. 

 jiné _________________________________________________________ 

 



V čem si myslíš, že jsi dobrý/á? 

 ve sportu 

 jsem hudebně nadaný/á 

 jsem výtvarně nadaný/á 

 jsem přátelský/á a oblíbený/á mezi lidmi 

 jde mi to ve škole 

 umím vařit, péct 

 jiné ___________________________________________________ 

 

Žebřík hodnot: Co je pro tebe více/méně důležité? 

• Do jednotlivých políček v žebříku rozřaď tyto hodnoty: rodina, zdraví, přátelství, vzdělání, partnerství/láska, 

peníze, vzhled/tělesná krása, a to podle toho, jak jsou pro tebe v životě důležité. 

• Do žebříku hodnot si můžeš vypsat i jiné věci, které jsou pro tebe důležité. 

                                 

                                              nejvíce důležité 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       nejméně důležité 



S čím máš zkušenosti, co jsi zažil/a? 

 šikana (fyzická, slovní, po internetu…) 

 záškoláctví, školní a výchovné problémy 

 útěky z domova 

 násilí, rvačky, agresivní chování 

 týrání, zneužívání, domácí násilí 

 sebepoškozování 

 poruchy příjmu potravy 

 užívání alkoholu 

 užívání návykových látek 

 kouření cigaret, e-cigaret, vaping… 

 problémy ve vztazích (partnerských, kamarádských…) 

 problémy v rodině (komplikovaný rozvod rodičů, noví partneři rodičů…) 

 rizikový sex (nechráněný sex, sex před dovršením 15ti let…) 

 vyloučení z kolektivu z důvodu rozdílné národnosti, barvy pleti, sexuální orientace, náboženství 

 trestná činnost (krádeže, vandalismus, sprejerství na nelegálních plochách…) 

 

Byl jsi někdy v nápravném či v ústavním zařízení (středisko výchovné péče, diagnostický ústav, 

dětský domov, vazba, věznice)? 

 ano 

 ne 

 

Stalo se ti někdy, že jsi přemýšlel/a nad tím, že…. 

 tvůj život nemá vůbec žádný smysl 

 se ti nechce žít a něco si uděláš 

 by ostatním bylo lépe bez tebe 

 nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a 

 jiné _________________________________________________________ 



Navštěvuješ nějakého odborníka (psychologa, psychiatra…)? 

 ano 

 ne 

 

U koho máš největší oporu? Na koho se nejčastěji obracíš, když tě něco trápí? 

 rodina (rodiče, sourozenci, jiní příbuzný…) 

 partner/partnerka 

 kamarádi, spolužáci 

 třídní učitel, výchovný poradce… 

 jiné ___________________________________________________ 

 

 

Děkujeme ti za tvou upřímnost a vyplnění dotazníku! 

 

Datum vyplnění: ________________ 

 

 

 

 

  


