
Příloha I. DOTAZNÍK PRO UČITELE  

 

DOTAZNÍK PRO UČITELE 

Děkujeme, že jste se rozhodli účastnit této studie. Výzkum je prováděn na středních školách 

po celé republice a jeho cílem je především zmapovat výskyt kyberšikany učitele a odhalit 

nejrůznější souvislosti. Vaše anonymita v rámci výzkumu bude zaručena, prosíme Vás tedy o 

co nejupřímnější odpovědi. Získaná data budou anonymizována a použita pouze pro účely 

výzkumu.  

Přiřazený kód:  

 

 

Demografické údaje:  

Pohlaví: MUŽ / ŽENA / JINÉ   

 

Věk:_____ 

 

V jakém kraji se nachází škola, ve které právě učíte:_______________ 

 

O jaký typ střední školy se jedná:______________________________ 

 

Vyučovaný předmět: _______________________________________ 

 

 

 



 

Tento výzkum se soustředí na kyberšikanu učitele žákem. Za kyberútok zde tedy považujeme 

úmyslné ponižování, zesměšňování, obtěžování učitele žákem, prostřednictvím technologií – 

především mobilního telefonu a počítače.  

Dotazník zkušenosti s kyberútoky: 

1) Měl jste v průběhu svého působení někdy pocit, že jste se stal/a obětí kyberútoku (tj. 

ojedinělý incident) nebo kyberšikany (opakovaných online útoků)?  

 

ANO – NE – NEJSEM SI JISTÁ/Ý       (zakroužkujte)  

 

POKUD NE, tento výzkum je pro Vás u konce a můžete dotazník odevzdat  

Pokud byla Vaše odpověď ANO, prosím pokračujte zodpovězením následujících otázek 

Pokud si nejste jistí, pokračujte k následující tabulce  

2) Zažil/a jste někdy v průběhu svého působení na této škole některý z těchto útoků ze 

strany žáků?  

Pokud ano zaškrtněte, o jaký typ se jednalo, v následující tabulce: 

Verbální útoky realizované prostřednictvím 

mobilního telefonu a/či internetu 

(ponižování, urážení, zesměšňování, apod.)  

 

Obtěžování prostřednictvím opakovaného 

prozvánění a/či zasílání zpráv  

 

Vyhrožování či zastrašování prostřednictvím 

mobilního telefonu a/či internetu 

 

Šíření ponižující, zesměšňující fotografie na 

internetu nebo ve třídě/škole  

 

Průnik do elektronického účtu (emailu, účtu 

na sociální sítí – např. facebook, apod.)  

 

Šíření ponižující, zesměšňující  



videonahrávky na internetu nebo ve 

třídě/škole 

Krádež identity (vytvoření falešného účtu)   

Vydírání prostřednictvím mobilního telefonu 

a/či internetu 

 

 

3) Jednalo se o jednorázový, či opakovaný útok?  

_____________________________________________________________ 

 

4) Prožívali jste v důsledku této zkušenosti některé z následujících pocitů? (zaškrtněte) 

Bezmoc   

Ztrátu sebedůvěry  

Pocit profesního selhání   

Negativní emoce (smutek, vztek, úzkost)   

Lhostejnost   

Vysokou míru stresu   

Somatické potíže (bolesti hlavy, břicha, aj.)  

 

5) Jak jste danou situaci řešili?  

______________________________________________________________ 

6) Co pokládáte za příčinu incidentu?  

______________________________________________________________ 

  



Příloha II. DOTAZNÍK ŽÁK O UČITELI  

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Příloha III. PŘÍKLADY MEMŮ  

 

 

 



Příloha IV. SLOVNÍČEK POJMŮ  

POJEM DEFINICE  

Internetový mem Myšlenkový koncept, který se šíří 

prostřednictvím internetu. Termín pochází 

ze slova mem, které bylo poprvé použito v 

roce 1976 Richardem Dawkinsem v jeho 

knize Sobecký gen. 

Třídní management  Proces vytváření podmínek příznivých pro 

zapojení žáků do třídních aktivit 

Bullycide  Sebevražda v důsledku šikany. Pojem 

vychází od autorů Marra a Fielda, kteří jej 

popisují v knize „Bullycide: death at 

playtime 

Sociální síť Označení pro online komunitu, která skrze 

vytvořený profil dovoluje lidem v rámci 

sdíleného prostoru potkávat další členy sítě, 

komunikovat s nimi, zůstávat v kontaktu a 

sdílet s nimi obrázky a video.“ (European 

Network and Information 

Security Agency) 

Facebook 

 

Facebook je rozsáhlý společenský webový 

systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních 

sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení 

multimediálních dat, udržování vztahů a 

zábavě. 

Youtube  Youtube je největší internetový server pro 

sdílení videosouborů. Založili jej v únoru 

2005 zaměstnanci PayPalu Chad Hurley, 

Steve Chen a Jawed Karim. 

 
https://mkurri.cz/meme-101/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bullying_and_suicide 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook  

https://mkurri.cz/meme-101/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bullying_and_suicide
https://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook

