
Ahoj,  

 ráda bych Tě požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník je určen pro 

žáky II. stupně ZŠ. Je zcela anonymní. Bude sloužit k vyplnění praktické části mé bakalářské 

práce, a proto prosím, abys odpovídal/a pravdivě. Cílem je zmapovat charakter šikany na II. 

stupni ZŠ v současné době. Vyplnění Ti zabere pouze pár minut. Všem zúčastněným 

respondentům děkuji za ochotu a čas, který tomuto dotazníku věnovali. Moc si toho vážím.  

Darina Holečková, DiS.  

1. Jsem: 

a) děvče 

b) chlapec 

 

2. Můj věk (doplň): _____ let 

 

3. Chodím do (doplň) _____ třídy 

 

4. Slyšel/a jsi už někdy o šikaně? 

a) ano    b) ne   c) nevím  

 

5. Co je podle tebe šikana? (vyber 1 či více možností) 

a) posmívání se 

b) nadávání 

c) poškozování věcí spolužáků  

d) vyhrožování 

e) bití 

f) jiné (doplň) ____________________________________________________ 

 

6. Znáš někoho, kdo se stal obětí šikany? 

a) ano    b) ne  

 

7. Kdo si myslíš, že se nejčastěji stává obětí šikany? 

a) ten, kdo je jiného etnika 

b) ten, kdo má nějaké znevýhodnění (např. nosí brýle, koktá, špatně čte apod.) 

c) ten, kdo není fyzicky zdatný (např. při hodinách tělocviku) 

d) ten, kdo se hodně učí a všechno ví  

e) ten, kdo není cool (nemá nejnovější model telefonu, nenosí značkové oblečení 

atd.)  

 

8. Kdyby ses stal/a obětí šikany, svěřil/a by ses někomu? 

a) ano    b) ne 

 

9. Pokud by si se svěřil/a, vyber komu. Pokud jsi na předešlou otázku odpověděl/a ne, 

pokračuj na otázku číslo10. 

a) rodičům 

b) kamarádům 

c) učiteli 

d) někomu jinému - doplň  ______________________________ 



 

10. Byl/a jsi někdy obětí šikany? 

a) ano   b) ne 

 

11. Kde Ti bylo nejčastěji ubližováno? Pokud jsi na předešlou otázku odpověděl/a ne, 

pokračuj na otázku číslo13.  

a) ve třídě 

b) na chodbě 

c) na toaletách 

d) při cestě do školy 

e) jinde - uveď ________________________________ 

 

12. Stručně uveď, jak jsi byl/a šikanován/a: 

 

________________________________________________________________ 

 

13. Znáš někoho, kdo je agresorem (tj. kdo šikanuje druhé)? 

a) ano   b) ne 

 

14. Jaké si myslíš, že jsou důvody agresora k šikanování? (vyber 1 či více možností) 

a) chce být středem pozornosti 

b) nudí se 

c) chce zapadnout do party 

d) sám byl či je obětí šikany 

e) řeší tak své problémy 

f) jiné - doplň ______________________________________ 

 

15. Šikanoval/a si někdy někoho? 

a) ano   b) ne 

 

16. Pokud jsi na předešlou otázku odpověděl/a ano, doplň koho a proč. Pokud jsi na 

předešlou otázku odpověděl/a ne, pokračuj na otázku číslo 17. 

Koho:______________________________ 

Proč:  

17.  Byl/a jsi někdy svědkem šikany? 

a) ano   b) ne  

18. Pokud jsi na předešlou otázku odpověděl/a ano, jak jsi se jako svědek zachoval/a? 

Pokud jsi na předešlou otázku odpověděl/a ne, pokračuj na otázku číslo 19. 

a) dělal/a jsem, že to nevidím 

b) řekl/a jsem o tom někomu - doplň komu __________________________ 

c) zasáhl/a jsem proti agresorovi  

d) podporoval/a jsem agresora  

 

19. Vyskytuje se ve tvé třídě šikana? 

a) ano   b) ne   c) nevím 

 

 



20. Myslíš si, že jste ve třídě dobrý kolektiv? 

a) rozhodně ano  b) spíše ano  c) ano 

d)   rozhodně ne   e) spíše ne  f) ne 

21. Setkal/a jsi se někdy se šikanou ze strany pedagoga? (pokud ano - stručně popiš, jak se 

to projevovalo) 

a) ano     b) ne  

popiš: ___________________________________________________________  

22. Setkal/a jsi se někdy s případem, kdy třída šikanovala pedagoga? (pokud ano - stručně 

popiš, o co šlo)  

a) ano     b) ne  

popiš: ____________________________________________________________ 

23. Máš v rámci školy nějakou zkušenost s preventivními programy, které se 

problematikou šikany zabývají? 

a) ano   b) ne 

 

24. Pokud jsi na předešlou otázku odpověděl/a ano, byly pro tebe tyto preventivní 

programy přínosné?  

a) rozhodně ano  b) spíše ano  c) ano 

d)   rozhodně ne   e) spíše ne  f) ne 

25.  Jak by si ohodnotil/a bezpečnost před šikanou ve tvé škole? 

(1 - žádná bezpečnost, 5 - nejvyšší bezpečnost) 
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