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8. PŘÍLOHA 

Dotazník 

Cílem dotazníku je zjistit názory ředitelů základních uměleckých škol na mediační jednání 

a jeho uplatnění v prostředí základního uměleckého školství. Výsledky tohoto dotazníku 

budou použity pro bakalářskou práci. Délka dotazníku je přibližně 5 minut. 

Dovolte mi, abych Vám zde vysvětlil pojem mediace. Jedná se o alternativní způsob 

řešení mezilidského konfliktu (sporu) mimosoudní cestou, kdy jsou odstraňovány překážky ve 

vzájemné komunikaci a na základě této vstřícné komunikace, při respektování druhé strany, je 

vytvořena závazná dohoda. Tomuto procesu napomáhá odborník – mediátor. 

 

Předem děkuji za Váš čas při vyplňování. 

1. Jste  

• muž  

• žena 

2. Jak dlouho vykonáváte řídící funkci v základním uměleckém školství? 

• do 5 let 

• do 10 let 

• do 15 let 

• více jak 15 let 

3. Kolikrát ve školním roce 2013/2014 jste zaznamenal/a závažnější konfliktní situaci na 

vašem pracovišti? 

• ani jednou 

• jednou 

• dvakrát až pětkrát 
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• více jak pětkrát 

4. Tyto závažnější konflikty jste vyřešil/a: 

• Sám/a 

• Za pomoci kolegů 

• Pomocí další nezúčastněné osoby  

• Soudní cestou 

• Jinak (popište jak) 

5. Jaké oblasti se zaznamenané konfliktní situace týkaly? 

• Pedagogické činnosti 

• Personalistiky 

• Managementu 

• Vztahy se zákonnými zástupci 

• Vztahy mezi žáky 

• Jiné................ 

6. Souhlasíte s výrokem, že pro konstruktivní řešení konfliktu je potřeba o tomto konfliktu 

komunikovat s druhou stranou? 

• Určitě ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Určitě ne 

7. Setkal/a jste se někdy s termínem mediace – řešení konfliktů mezi dvěma stranami? 

• Ano 
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• Ne 

8. Víte, kam či na koho se obrátit, pokud byste chtěl/a řešit konflikt mediací? 

• Určitě ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Určitě ne 

9. Znáte nějakou organizaci poskytující mediační služby? 

• Ano 

• Ne 

10. Využil/a jste k řešení některého se zaznamenaných konfliktů ve školním roce 2013/2014 

mediátora? 

• Ano 

• Ne 

 

11. Domníváte se, že alespoň jednu konfliktní situaci zaznamenanou ve školním roce 

2012/13, byste pomocí mediace vyřešil/a efektivněji? 

• Určitě ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Určitě ne 

12. V případě, že jste na předcházející otázku odpověděl/a ANO, napište prosím,  jaké oblasti 

se konfliktní situace týkala? 

13. Jaké vidíte výhody v užívání mediačních služeb? (Více možností) 

• Nestrannost mediátora 
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• Možnost nalezení spravedlivého řešení 

• Rychlost a efektivita při řešení sporu 

• Neovlivnění vzájemných vztahů účastníků sporu 

• Nová zkušenost  

• Nevím 

14. Jaké vidíte nevýhody ve využívání mediačních služeb? (Více možností) 

• Časová náročnost 

• Řešení sporu s cizím člověkem 

• Riziko nediskrétnosti mediátora 

• Možná zaujatost mediátora 

• Problematický souhlas obou stran 

• Možné vyostření sporu 

• Žádné nevýhody 

• Nevím 

15. Podle Vašich představ by měl být spor pomocí mediace vyřešen: 

• Ihned na první schůzce 

• Na max. 5 schůzkách 

• Na počtu schůzek nezáleží 

16. Každá tato schůzka by měla být max. dlouhá: 

• Do jedné hodiny 

• Do dvou hodin 

• Na délce schůzky nezáleží, důležité je spor vyřešit 

17. Byl/a byste ochotná zaplatit za mediační jednání? 

• Určitě ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 
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• Určitě ne 

18. Jak by se měla pohybovat cena za mediační jednání (60 min)? 

• do 1000 Kč 

• 1000 Kč 

• nad 1000 Kč 

 


