
 

Příloha 1 – Nevyplněný dotazník 

Vážená paní asistentko pedagoga, vážený pane asistente pedagoga, 

dovolte mi obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřený na Vaše znalosti 

problematiky syndromu CAN (syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Na toto téma píši 

svou bakalářskou práci a snažím se zjistit, jak jsou pedagogičtí asistenti na základních školách informováni o 

této problematice. 

Dotazník je anonymní, všechny Vámi poskytnuté údaje budou využity pouze pro zpracování bakalářské 

práce. Žádám Vás tedy o poctivé vyplnění bez dohledávání informací. V jednotlivých položkách zakroužkujte 

Vaši odpověď/Vaše odpovědi (je možno i více odpovědí) nebo vepište odpověď na předepsané řádky. U 

bodovacích otázek (5.-7.) znamená hodnocení 5 nejlepší výsledek. 

Za Vaši ochotu a čas strávený při vyplňování dotazníku předem děkuji. 

1. Obodujte své znalosti problematiky syndromu CAN. (Vaše subjektivní hodnocení) 

1 2 3 4 5 

2. Obodujte důležitost znalosti syndromu CAN ve Vašem povolání. (Vaše subjektivní hodnocení) 

1 2 3 4 5 

3. Obodujte kvalitu Vaší přípravy (v rámci kvalifikačního kurzu či pedagogického vzdělání) v oblasti 

problematiky syndromu CAN. (Vaše subjektivní hodnocení) 

1 2 3 4 5 

4. Setkal(a) jste se někdy ve škole s dítětem se syndromem CAN?  

a) ano 

b) ne 

5. Co z uvedeného se podle Vás řadí pod pojem syndrom CAN? (více možných odpovědí) 

a) fyzické týrání f) psychické zanedbávání 

b) psychické týrání g) fyzické zanedbávání 

c) sexuální zneužívání h) šikana 

d) sekundární viktimizace i) exhibicionismus 

e) Münchhausenův syndrom v zastoupení j) sexuální turistika 

6. O sexuálním zneužívání platí: (více možných odpovědí) 

a) sexuálně zneužité děti často kreslí lidskou postavu nahou 

b) děti s mentálním postižením často samy nevědí, že se staly obětí sexuálního zneužití 

c) sekundární viktimizací (druhotným zneužíváním) se myslí opakované sexuální zneužívání 

d) pachatelem sexuálního zneužití bývá nejčastěji neznámá osoba 

7. Určete platnost tvrzení: Vedle duševního a citového týrání, zneužívání a zanedbávání lze i u 

fyzického rozlišovat aktivní a pasivní formu.  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

8. Kontaktní sexuální zneužívání zahrnuje: (více možných odpovědí) 

a) laskání prsou  d) pohlavní styk 

b) laskání pohlavních orgánů dítěte  e) orální sex 

c) exhibicionismus  f) pořizování pornografických fotografií 

  



 

9. Jaký je přibližný roční výskyt syndromu CAN z celkové dětské populace v ČR? (jedna možná 

odpověď) 

a) kolem 1 % 

b) kolem 5 % 

c) kolem 10 % 

d) kolem 15 % 

10. Určete platnost tvrzení: Pachateli týrání, zneužívání a zanedbávání dětí se stávají stejně často muži 

i ženy.  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

11. Určete platnost tvrzení: Ve více než 50 % případů sexuálního zneužívání se jedná o pachatele, 

který je součástí rodiny.  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

12. Napište alespoň 2 skupiny dětí, které jsou více ohrožené a stávají se snadnějším cílem sexuálního 

zneužívání: 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

13. Mezi symptomy sexuálně zneužívaného dítěte patří: (více možných odpovědí) 

a) obezita  e) delikvence 

b) strach f) poruchy spánku 

c) kouření v nízkém věku g) sexuální dysfunkce 

d) deprese h) zneužívání jiných 

14. Jaké znáte tělesné projevy/ukazatele pasivní i aktivní formy syndromu CAN, které můžete sami u 

dětí zaregistrovat? (uveďte alespoň 5) 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

15. Jaké znáte duševní projevy/ukazatele pasivní i aktivní formy syndromu CAN, které můžete sami u 

dětí zaregistrovat? (uveďte alespoň 5) 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

………………………………………………………. ………………………………………………….... 

  



 

16. Určete platnost tvrzení: Modřiny jsou přítomny cca u 30 % fyzicky týraných dětí. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

17. Pokud získá asistent pedagoga důvodné podezření na výskyt syndromu CAN, je povinen to 

oznámit? 

a) ano  na koho byste se obrátil(a)? ……………………………………………………………….. 

b) ne 

c) nevím 

18. Máte ve škole možnost konzultovat obavy, nejasnosti, případně podezření týkající se žáka se 

syndromem CAN s osobou kompetentní na danou problematiku? 

a) ano  s kým? ……………………………………………………………….. 

b) ne 

c) nevím 

19. Která tvrzení platí o krizové intervenci 

a) škola musí mít připravený postup v případě podezření na zneužití žáků  

b) učitel/ asistent pedagoga by měl být pro dítě terapeutem 

c) učitel/ asistent pedagoga by měl poskytnout dítěti především podporu a empatii 

d) asistent pedagoga by si měl pravdivost svého podezření nejprve ověřit a až poté informovat pedagoga 

 

20. Pohlaví 

a) muž 

b) žena 

21. Věk 

……………..let 

22. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?  

a) Méně než půl roku 

b) půl roku až rok 

c) 1-2 roky 

d) 2-5 let 

e) více než 5 let 

23. Kraj Vašeho působení 

a) Hlavní město Praha 

b) Ústecký kraj 

c) Jihomoravský kraj 

d) Středočeský kraj 

e) Moravskoslezský kraj 

f) Olomoucký kraj 

g) Královéhradecký kraj 

h) Jihočeský kraj 

ch) Pardubický kraj 

i) Zlínský kraj 

j) Plzeňský kraj 

k) Liberecký kraj 

l) Kraj Vysočina 

m) Karlovarský kraj 

  



 

24. Jaká je Vaše kvalifikace pro výkon práce asistenta pedagoga. 

a) základní vzdělání + kurz pro asistenty pedagoga 

b) SŠ bez maturity + kurz pro asistenty pedagoga 

c) pedagogická SŠ s maturitou  

d) SŠ sociálně-právní (zaměření na práci asistenta pedagoga) 

e) SŠ nepedagogická + kurz pro asistenty pedagoga 

f) VŠ s pedagogickým zaměřením 

g) VŠ jiná + kurz pro asistenty pedagoga 

h) bez odpovídající kvalifikace 

ch) jiná: ……………………………………………………… 

 

 

 


