PŘÍLOHY
Příloha 1: Obrázek Star Wars Kid
(dostupné z http://www.spaciousplanet.com/world/photo/5383/star-wars-kid.html)

Příloha 2: Praktická ukázka cyberstalkingu; tabulka 1 ukazuje výňatek z chatové
komunikace, která ilustruje typické chování při cyberstalkingu.
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Tabulka 2 ukazuje chování a motivace spojené se cyber stalkingem. Barevné oblasti
v této tabulce se vztahují k výňatkům z komunikace v Tabulce 1 výše. (dostupné z
http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/44/38/lang,czech/)

Příloha 3: Originální zadání dotazníku


Setkal jste se ve Vaší škole za poslední rok se šikanou? ANO - NEDOKÁŽI
ODPOVĚDĚT - NE



Seznámil jste se s preventivním programem proti šikaně Vaší školy? ANO -NE



Svěřil se Vám někdy student se šikanou? ANO - NEDOKÁŽI ODPOVĚDĚT - NE



Zveřejňuje škola fotky studentů na webu školy? ANO - NE



Pokud ano, musí s tím rodiče dětí/studenti sami souhlasit? ANO -NE



Je ve školním řádě zmíněn postoj školy k užívání mobilů? ANO -NE



Zakazujete při hodinách používání mobilů? ANO - NEDOKÁŽI ODPOVĚDĚT - NE



Fotil/natáčel vás někdy nějaký student při hodině (bez vašeho souhlasu)? ANO -NE
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Komunikujete se studenty elektronicky (dáváte jim materiály na web, posíláte emaily)? ANO -NE



Používáte IT při hodině (písničky, videa, prezentace, informace z webu…)? ANO -NE



Máte profil na Facebooku nebo jiné sociální síti? ANO -NE



Pokud ano, máte v přátelích své studenty? ANO -NE



Mají rodiče nebo studenti číslo Vašeho mobilního telefonu? ANO - NEDOKÁŽI
ODPOVĚDĚT - NE



Viděl jste někdy, že by se ve škole studenti nahrávali na video/fotili se (např. o
přestávkách, ne při speciálních kulturních akcích)? ANO -NE



Mohou studenti používat při vyučování notebook (mimo hodin informatiky)? ANO NE



Potřebují studenti pro Vaše hodiny používat internet (informace…)? ANO NEDOKÁŽI ODPOVĚDĚT - NE

Příloha 4: Ukázka vyplněných dotazníků z jedné školy
1) Setkal/a jste se ve Vaší škole za poslední
rok se šikanou?

4) Zveřejňuje škola fotografie žáků na
webových stránkách školy?

Variation Count %

Variation Count %

1) Ano

6

50%

1) Ano

6

50%

2) Ne

5

41.67%

2) Ne

6

50%

3) Nevím

1

8.33%

5) Musí s tím rodiče žáků souhlasit?
Variation Count %

2) Seznámil/a jste se s preventivním
programem proti šikaně Vaší školy?
Variation Count %
1) Ano

9

75%

2) Ne

3

25%

1) Ano

5

83.33%

2) Ne

1

16.67%

6) Je ve školním řádě zmíněn postoj školy k
užívání mobilních telefonů?

3) Svěřil se Vám někdy student se šikanou?

Variation Count %

Variation

Count %

1) Ano

12

100%

1) Ano

5

41.67%

2) Ne

0

0%

2) Nedokáži odpovědět 0

0%

(podobně otázky 7-17)

3) Ne

58.33%
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Total of answered 12 respondents
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Příloha 5: Otázky k rozhovorům:
1. Pracujete ve Vaší škole rád? Je ve Vaší škole příjemná atmosféra? Proč (ne)?
2. Svěřil se Vám někdy student se šikanou? Pokud ne, myslíte si, že by se svěřil? Jak
byste mu pomohl?
3. Řešil jste někdy „klasickou školní šikanu“? (Jak?)
4. Zakazujete-li při hodinách používání mobilů, jak? Vybíráte je?
5. Měli jste někdy s mobily ve třídě problém? Natáčel vás někdy někdo na video?
Fotil vás někdy nějaký student při hodině?
6. Komunikujete se studenty elektronicky? Dáváte jim materiály na web? Jste
studentům dostupný online?
7. Mají rodiče nebo studenti číslo Vašeho mobilního telefonu? Pokud ano, proč?
8. Viděl jste někdy, že by se studenti nahrávali na video? Fotili? Řešil jste to nějak?

Rozhovor - Pravidla IT:
1. Máte nějaká pravidla užívání počítačů v učebně?
2. Řešili jste někdy jejich porušení? Jak?
3. Mají studenti přístup na všechny stránky?
4. Mají studenti přístup k počítačům/na internet i mimo vyučování?
5. Je ve škole přístupná wi-fi?
6. Mohou studenti (během hodin) na sociální sítě? Mohou studenti stahovat (kolik)?
7. Řešil jste někdy problém kvůli něčemu…?
8. Vidíte vzdáleně plochy studentů? Kontrolujete, na jaké stránce jsou?
9. Procházíte historie počítačů (navštívených stránek)?
10. Máte nějaký kroužek počítačů? Pokud ano, co je jeho obsahem?
11. Co je obsahem výuky IT (etika chování na internetu, kom. dovednosti...)?
12. Jak byste okomentoval zdatnost studentů v tomto oboru?
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