
 
Dotazník 

číslo: ET_6 
    

 

 

 

 
Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko 

Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie 

Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, 

 Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika 

 

organizují a provádějí   

   v ý z k u m 

 

EVROPSKÁ LONGITUDINÁLNÍ STUDIE RODIČOVSTVÍ A DĚTSTVÍ 

(ELSPAC) 

 

 

 

 
    

 

 

Dotazník pro mladé dospělé 
(Dotazník ET_6) 

 

 

 

 

 

 

Milá mladá dámo, milý mladý pane, 

 
po 3 letech Ti předkládáme první ze tří dotazníků určených JEN pro Tebe. Spolu s Tebou ho dostane i 

mnoho dalších dospívajících z výzkumného souboru projektu ELSPAC. Chtěli bychom se dozvědět, 

jak vnímáš vztahy ve své rodině, jak trávíš svůj volný čas, jaké významné události se za poslední 3 
roky staly, co Tě zajímá, co je pro Tebe důležité, jaké máš starosti a co Ti dělá radost. 

 

Víme, že vyplnění dotazníku může být náročné na Tvůj čas i pozornost. Přesto Tě prosíme o jeho 

vyplnění, a předem děkujeme. 

 
 

  



Dotazníky projektu ELSPAC 

 
● Koncem XX. století dospěli lékaři ke smutnému zjištění: zdravotní stav dětské populace v 

Evropě se všeobecně zhoršuje. Dochází k nárůstu chronických a alergických chorob, zvyšuje 

se náchylnost k infekčním chorobám, vzrůstá počet dětí s nějakým druhem postižení. Příčiny 

této situace nemohou být pouze biologické. Pravděpodobně spočívají v životním stylu 

evropské populace, v působení psychických stresů, v kvalitě rodinného a životního prostředí 

současných dětí a dospívajících. Neznáme však přesně míru rizik jednotlivých škodlivých 

faktorů ani význam různých kombinací těchto faktorů pro zdravotní stav dětí a 

dospívajících. Základním cílem Evropské dlouhodobé studie rodičovství a dětství je proto 

určit, jaký vliv mají faktory biologické, sociální, psychosociální a faktory prostředí na zdraví 

dětí a dospívajících. 

 

● ELSPAC je mezinárodní zdravotnická studie, která vznikla z podnětu Světové 

zdravotnické organizace (WHO) a probíhá v sedmi zemích Evropy. V České republice 

bylo do projektu zahrnuto více než 7000 dětí narozených v letech 1991 a 1992 a jejich 

rodičů. Tyto rodiny sledujeme již od těhotenství matky. Naším záměrem je pokračovat 

ve výzkumném sledování těchto dětí nejméně do 18 let jejich věku. 

 

 

Důsledky pro dotazování 

 

● Charakter studie však ovlivňuje dotazování. Snaha o velmi podrobné a mnohostranné 

poznání rizikových faktorů dětského zdraví vede k nárůstu objemu dotazníků. 

 

● Nutnost uvádět většinu výzkumných otázek současně ve všech zúčastněných zemích 

způsobuje, že některé dotazy se Ti mohou zdát neobvyklé. 

 

 

 

 

 

 

Data či informace, která nám vyplněním tohoto dotazníku sdělíš, nejsou poskytována 

žádné třetí osobě (tedy ani rodičům). 
 























http://www.help24.cz/


















































Garance výzkumu 

 

Všechny informace, které jsi nám poskytl/a,  jsou zcela důvěrné a budou zpracovány pouze 

hromadně.  

Nikdo nebude mít možnost žádným způsobem spojit informace obsažené v tomto dotazníku 

s Tvým  jménem.  

 

 

 

Prof. Dr. Jean Golding - hlavní koordinátorka projektu 

Central Survey Office, 

Department of Child Health, 

University of Bristol 

Great Britain 

 

 

MUDr. Lubomír Kukla, CSc. - odpovědný řešitel pro ČR 

a člen mezinárodního koordinačního výboru projektu ELSPAC 

Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno  
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