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Příloha č. 1 

 

Dotazník k bakalářské práci  

 

Jmenuji se Martina Krejčová a jsem studentkou třetího ročníku Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy. Dostává se Vám do ruky dotazník, jehož anonymní výsledky budou 

součástí praktické části mé bakalářské práce na téma Rizikové chování žáků základních škol.  

Tímto bych Vás chtěla požádat o jeho pravdivé vyplnění a zodpovězení všech 

otázek. Bakalářská práce i dotazník jsou mířeny na základní školu, ale ptám se Vás 

středoškoláků a doufám, že právě díky tomu bude výzkum více objektivní. Proto si prosím 

vzpomeňte na léta strávené na základní škole a na situaci ve Vaší třídě. 

Vybranou odpověď prosím označte křížkem v rámečku před možností , kterou si 

vyberete. Označte vždy jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

Dotazník nepodepisujte, je zcela anonymní, proto se také nemusíte bát, že by Vás 

s odpovědí někdo spojoval. Výsledky budou využity pouze pro mou práci, proto Vás znovu 

prosím o pravdivé vyplnění. 

 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji krásný den.  

 

 Martina Krejčová 

krejcovamartina@seznam.cz 

 

 

Věk _______  Pohlaví  Chlapec  Dívka 

 

1. Které z následujících projevů chování považuješ za šikanování? (více možností) 

  nadávání  ignorování  výsměch  uhození 

  strkání  vyhrožování  tělesné ublížení  urážky 

  výhružné nebo hrubé sms   pomluvy  anonymní urážlivé zprávy 

  vyvěšení posměšného videa na internetu  braní/ničení osobních věcí 

  nevím  jiné (uveď)_______________________________ 

2. Je podle tebe šikana největší kázeňský problém na základních školách? 

 ano  ne  nevím 

3. Má podle tebe kyberšikana horší důsledky než fyzická šikana? 

 ano  ne  nevím 

4. Měl(a) jsi dost informací o tom jak šikanu řešit? 

  ano   ne  
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5. Proč podle tebe někteří žáci šikanují druhé? 

 je to pro ně zábava  chtějí mít nad někým moc   někoho napodobují

 snaží se být středem pozornosti je jim ubližováno někým jiným  

  vybíjí si vlastní vztek  nevím  jiné (uveď)_________________ 

6. Kdo podle tebe šikanuje nejčastěji?  

  chlapci z třídy    děvčata z třídy  starší žáci  

  mladší žáci    někdo jiný (uveď kdo)____________________ 

7. O tom jak se mám zachovat, když se setkám se šikanou, jsem na základní škole: 

  měl(a) dostatek informací od třídního učitele nebo od jiného pracovníka školy 

  dozvídal(a) jsem se okrajově  věděl(a) z domova 

  neměl(a) žádné informace  odjinud (uveď)_________________________ 

8. Projevy šikany se na škole řešily: 

  řádně a soustavně  dostatečně  někdy se řešily  

  málo   nevím o tom  neřešily se 

9. Kdybys byl(a) šikanován(a), jak by ses zachoval(a)? 

  řekl(a) bych to kamarádovi  řekl(a) bych to učiteli  řekl(a) bych to rodičům

  neřekl(a) bych to nikomu  obrátil(a) bych se na organizaci (linka bezpečí aj.) 

  jiné (uveď)___________________________________ 

10. Jak jsi byl(a) na základní škole informován(a) o problému šikany? 

  programy a aktivity s poradcem nebo externistou   přednášky  

  diskuze s třídním učitelem  promítání filmů k tématu 

  jiné (uveď)______________________________ 

11. Jaká forma je podle tebe nejlepší? 

  programy a aktivity s poradcem nebo externistou  přednášky 

  diskuze s třídním učitelem  promítání filmů k tématu 

  jiné (uveď)______________________________ 

12. Byly tyto programy přínosné? 

 ano, vysvětlily mi, co je šikana a jak ji mám řešit  ne, nijak mi nepomohly 

 byly dostatečné a pomohly mi   zlepšily vztahy ve třídě 

 žádné tyto aktivity si nepamatuji 

13. Jak byly časté? 

  1x ročně  2x ročně  3 a vícekrát ročně  žádné nebyly 


