
Věk: Třída:

ANO NE

1 2 3 4 5

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE

téměř danně téměř týdně pouze jednou

sám 2 3 4 více:

Souhlasíš s výše uvedenou větou? Pokud ne, větu napiš podle sebe, nebo ji doplň.

Šikana je tělesné ubližování, nadávání, posměch, ignorování, zesměšňování s účelem ublížit jinému žákovi, 

nebo skupině.

1

Podle čeho poznáš rozdíl mezi šikanou a přátelským pošťuchováním?

2
Jsi rád(a) v této třídě? Oznámkuji Známkou 1 - 5 (1-líbí, 5-vůbec se mi tu nelíbí)

Máš ve třídě dobrého kamaráda?

Patříš ve třídě do nějaké party?

Byl(a) jsi svědkem toho, že byl šikanován tvůj spolužák jiným spolužákem?

6

Jinak - popiš jak:

Jak ho(ji) šikanoval(i)?

3

4

5

posměch, ignorování, pomluvy, ponižování, nadávky, bití

8

Šikanoval nebo šikanuje někdo z tvé třídy tebe? 
7

posměch, ignorování, pomluvy, ponižování, nadávky, bití

Jinak - popiš jak:

pokud jinde, tak kde: 

Kde se to děje? 

Pokud tě někdo šikanoval, tak jak?

11

Dobrý den,                                                                                                                                                                                   

jmenuji se Štěpán Hrubý a v rámci své bakalářské práce provádím výzkum na téma Problematika šikany v 

nejvyšších ročnících základní školy se sportovním zaměřením. Prosím o pravdivé vyplnění dotazníku. 

Údaje budou zpracovány anonymě a v souladu se směrnicemi k etickému provádění výzkumu.                                                                                                                                                                  

Děkuji za čas věnovaný vyplnění dotazníku,                                                                                                           

Štěpán Hrubý.                               

Jsi: chlapec - dívka

Instrukce: Zakroužkuj nebo podtrhni odpověď, která je pravdivá. NEPODEPISUJ SE!

Jak často tě šikanovali?

asi jsednou měsíčně

třída, chodba, šatna, WC, jídelna, cestou do nebo ze školy, tělocvična

Pokud někdo šikanuje, je sám nebo je jich je víc?

9

10



učiteli rodičům kamarádovi

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE

Řekl jsi to někomu?

někomu jinému:

Pomohl ti ten, komu jsi to řekl?

17

Je ve třídě někdo, kdo se zastane toho, kdo je šikanován?

Pokud jsi byl(a) šikanován, pokusil(a) ses bránit?

To, že někdo někoho šikanuje, není správné. Co myslíš, že ho k tomu vede?

15

16

Taky by ses zastal(a)             ANO                 NE

Jsi sám (sama), koho ve třídě šikanují?

12

13

14


