
Hodnocení dotazníků k příběhu násilník 

Na přelomu měsíce května a června jste měli možnost se svými pedagogy shlédnout komiks na téma 

„Násilník. Každý z vás si potom měl možnost vyplnit připravený dotazník, který se k příběhu 

vztahoval. Zde je opět vyhodnocení správných odpovědí. 

Tentokrát dotazník odevzdaly všechny třídy, kterým byl komiks určen. Byla jsem velmi mile 

překvapena. Celkem dotazník vyplnilo 109 žáků. 

Dotazník odevzdalo 

5. A – 5 žáků             5. B – 8 žáků              6. A – 11 žáků       6. B – 9 žáků 

7. A – 10 žáků           7. B - 12 žáků             8. A – 8 žáků         8. B – 6 žáků 

8. C – 6 žáků             9. A – 6 žáků              9. B – 6 žáků         9. C – 8 žáků 

1. PRŠ – 7 žáků                              2. PRŠ – 7- žáků 

 

Číslo 

otázky 

Vaše odpovědi Správná odpověď 

1.  NE 103x       ANO 6x NE – Nebylo správné, že se Katka setkala s cizím 

mužem úplně sama. Všichni přece víme, že s cizími 

lidmi nemáme nikam chodit sami, mohli by nám 

velmi ublížit. 

2.  NE 96x         ANO 13 NE – Vůbec již nebylo správné, že Katka nasedla 

s cizím mužem do auta. Z auta už je často nemožné 

utéci, navíc nás může řidič někam odvézt nebo 

unést. Všichni známe z médií mnoho případů, kdy 

se dívka ztratila neznámo kam, a už ji nikdo nikdy 

nespatřil. 

3.  ANO 106x     NE 3x ANO – Dívky se zachovaly velice správně, když vše 

nahlásily vedoucímu Mirkovi, dospělý, který má 

navíc dívky na starosti, by měl vždy vědět kam dívky 

jdou a s kým. Navíc má dospělý více zkušeností a ví, 

kam se v takovém případě obrátit. 

4.  ANO 101x      NE 5x 

Neodpovědělo 3x 

ANO – Vedoucí Mirek postupoval správně, když vše 

oznámil Policii ČR. 

 

5.  ANO 101x         NE 8x ANO – Samozřejmě se mohlo stát něco horšího. 

Velká většina z vás odpověděla velmi správně, že 

mohla být Katka znásilněná, zneužívaná nebo 



v nejhorším případě ji muž mohl i zabít. 

6.  NE 87x              ANO 20x  

Neodpovědělo 2x 

NE – 87 žáků nebo žákyň se zatím s ničím 

podobným ve svém okolí nesetkalo a tak pevně 

doufejme, že se ani v budoucnosti nesetká. 

ANO – 20 žáků a žákyň odpovědělo na poslední 

otázku kladne. Z toho vidíme, že i mezi námi se 

pohybují lidé, kteří nám a nebo někomu nám 

blízkému mohou ublížit. Jedna žákyně uvedla 

nebezpečného souseda, několik z vás si vzpomnělo 

na poslední případ ztracené a usmrcené Aničky a 

několik dětí jmenovalo nebezpečného pedofila 

z Mostu. 

 

Z vašich většinou správných odpovědí, je zřejmé, že o nebezpečí seznámení s cizími lidmi víte, a že si 

dokážete představit i následky svého jednání. To je velmi dobře neboť do podobné situace jaká se 

stala Katce se může dostat každý z vás a vždy je lepší těmto situacím předcházet, než je pak řešit. I 

k tomu nám na škole slouží minimální prevence. 

Jsem velmi ráda, že se tentokrát zúčastnily všechny třídy, a že tak velké množství žáků a žákyň 

vyplnilo dotazníky. Tímto bych chtěla velmi poděkovat nejenom vám žákům a žákyním ale také paním 

učitelkám, které vám komiks pustily a rozdaly vám připravené dotazníky. Všem ještě jednou děkuji, 

doufám, že jste se mnozí poučili a těším se na spolupráci v příštím školním roce. 

Alena Niklová – metodik školní prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


