
1 Přílohy 

 

Příloha 1 

Dotazník o šikanování pro žáky 4. až 9. očníků 

 

DOTAZNÍK ŠIKANOVÁNÍ      ROČNÍK: 

 U některých otázek máš na výběr několik odpovědí, u některých musí odpovědět sám 

 Odpověď zakroužkuj 

 

1. Jsi dívka nebo chlapec?     dívka / chlapec 

2. Kolik je ti let?     9let / 10-11 let/ 12-13 let/ 14-16 let 

 

3. Jak se ti líbí ve škole? 

1 – velmi se mi líbí (nevyměnila bych tuto školu za jinou), 

2 – moc se mi líbí  

3 – líbí se mi 

4 – spíš se mi nelíbí  

5 – nelíbí se mi vůbec (nejradši bych šel na jinou školu) 

 

4. Je vaše třída rozdělena na party?    ANO / NE 

5. Byl jsi svědkem ubližování i mimo školu:  ANO / NE 

 

6. Byl jsi svědkem ubližování spolužákovi jinými žáky ve škole?  ANO / NE 

7. Bylo ti někdy ve škole ubližováno?   ANO / NE  

 

pokud jsi v otázce č. 7 odpověděl NE, pokračuj na otázku 18, 23, 24 25 

 

8. Jednalo o útok staršího na mladšího?   ANO / NE 

9. Kolik je těch, co ti ubližují?  JEDEN / DVA / TŘI / VÍCE NEŽ TŘI 

10. Opakovalo se ubližování?    ANO / NE 



 

11. Jak často je ti ubližováno? 

KAŽDÝ DEN / NĚKOLIKRÁT DO TÝDNE / NĚKOLIKRÁT DO MĚSÍCE 

12. Jakým způsobem ti bylo ubližováno? 

NAPIŠ PODLE VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ, MŮŽEŠ NAPSAT I VÍCE MOŽNOSTÍ 

 

 

 

13. Kde je ti ubližováno? 

NAPIŠ PODLE VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ, MŮŽEŠ NAPSAT I VÍCE MOŽNOSTÍ 

 

 

 

14. Ubližuje ti chlapec nebo dívka?   DÍVKA / CHLAPEC 

15. Řekl jsi někomu o tom, že je ti ubližováno?  ANO / NE 

 

16. Komu ses svěřil? 

TŘÍDNÍ UČITEL / UČITEL / KAMARÁD / RODIČE / NĚKDO JINÝ (napiš kdo) 

 

17. Pomohl ti ten, komu ses svěřil?   ANO / NE 

18. Myslíš, že je dobré svěřit se o učiteli?  ANO / NE  

 

19. Byl potrestán ten, co ti ubližoval?   ANO / NE 

20. Jsi sám, komu se ve třídě ubližuje?   ANO / NE 

 

21. Znáš důvod toho, proč ti někdo ubližuje?  ANO/ NE 

22. Jaké důvody asi ostatní mají, že ti ubližují? 

NAPIŠ, PROČ SI MYSLÍŠ, ŽE TI OSTATNÍ UBLIŽUJÍ, MŮŽEŠ NAPSAT I VÍCE DŮVODŮ 

 

 

 

 



23. Zkusil ses někdy bránit?    ANO / NE 

24. Kdybys viděl, že je někomu ubližováno, pomohl bys mu?   ANO / NE / NEVÍM 

25. Co bys udělal, kdybys viděl, že je někomu ubližováno (ve škole)? 

 Snažil bych se šikanovanému sám pomoct 

 Šel bych to někomu nahlásit 

 Nechtěl bych se do toho plést, radši bych odešel 

 Nechtěl bych se do toho plést, ale pokračoval bych v pozorování 

 Přidal bych se k těm, co ubližují  

 Zvolil bych jiné řešení (pokud vybereš tuto moznost, napiš i více) 

 

26. Jak myslíš, že by měl být potrestán ten, který někomu ubližuje? 

MŮŽEŠ NAPSAT I VÍCE MOŽNOSTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 

Dotazník o znalostech šikany (5. – 7. ročník, ZŠ Benátky nad Jizerou) 

 

DOTAZNÍK O ŠIKANĚ      ROČNÍK: 

 

1. Část 

 Jak bys charakterizoval šikanu? 

 Existuje podle tebe šikana učitele, a jak vypadají takové situace? 

 Proč myslíš, že k takovým situacím dochází? 

2. Část 

 Přečti si dva případy šikany učitele, které se staly na českých školách, a zkus 

odpovědět na otázku: Jak by se měli podobné případy řešit? 

 

„V hodině tělesné výchovy spojovala mladá začínající učitelka dívky i chlapce dohromady. Tato 

třída byla velmi problémová. Ten den zkoušeli, co vydrží. Nejdříve kluci diktovali, co se bude 

v hodině dělat, pokud nebylo po jejich, nedělali nic, jen křičeli, nadávali, natáčeli si jí i sebe 

(aby bylo vidět, že nebudou dělat to, co po nich chce učitelka). Poté se přidaly i holky. 

Posledních deset minut začali všichni dělat, to co se jim zachtělo. Lezli po žebřinách, házeli po 

sobě míče, lezli na okna, křičeli z oken (tělocvična), rozhazovali pomůcky a žíněnky.“ 

 

„Učitelce na 2. stupni prováděli žáci opravdu drsné kousky – slzný plyn, psí výkaly na houbě 

neustále ji bouchali na dveře od kabinetu, velmi vulgární slova, křičení, aby nebyla slyšet a ani 

nemohla mluvit, fotili jí, natáčeli a vyhrožovali. Potom, co se v novinách objevila zpráva, že 

kvůli šikaně spáchal nějaký učitel sebevraždu, nakreslili na tabuli náhrobek s křížem a jejím 

jménem. 

  

 

 

 

 

 



Příloha 3 

Dotazník pro učitele základních škol 

 

DOTAZNÍK ŠIKANA 

 

1. Vyberte prosím základní informace o Vás, jinak je dotazník anonymní. 

Pohlaví.:  muž/žena     

Věk:   do 30 let / 30-50 let / 50-65 let/ nad 65 let    

Praxe:   do 5 let/ 5-10let / 11-25 let/ nad 25 let 

 

2. Jak byste definoval/a šikanu? 

 

3. Jak byste definoval/a kyberšikanu? 

 

4. Máte často konflikty se žáky? Jedná se dle Vašeho názoru o šikanu? 

 

5. Můžete říci, že jste se někdy se šikanou od žáků (i kybešikanou) přímo setkal? 

Pokud ano, jak jste reagoval? 

 

6. Pokud jste se se šikanou nesetkal, zkuste popsat, jak byste reagoval? 

 

7. Myslíte si, že máte autoritu před žáky autoritu? Odůvodněte. 

 

8. Pokud jste se nesetkal přímo se šikanou od žáků, setkal jste se s případem (kolegy), 

který měl problém se šikanou učitelů? 

 

9. Jaké jsou dle Vašeho názoru příčiny šikany učitel ze stran žáků? 

 

10. Setkal jste se někdy s jiným druhem šikany ve školství? 

 

11. Jaké děti jsou podle Vás nejagresivnější? 

 


