Příloha - dotazník
Vážené studentky, vážení studenti,
prosím Vás o vyplnění dotazníku k simulovanému soudu, kterého jste se zúčastnili. Dotazník
je anonymní a jeho výstupy bych ráda použila ve své diplomové práci. Prosím odpovídejte
pokud možno co nejvíce podle svého přesvědčení. Pokud výběr z možností neodpovídá vašim
názorům, popište prosím věc vlastními slovy.
Děkuji
Klára Adámková, studentka 5. ročníku Právnické fakulty UK
1. Simulovaný soud se zabýval (stručný název či popis případu)
a. Trestní věcí __________________________________________________________
b. Občanskoprávní věcí ___________________________________________________
c. Jiné ________________________________________________________________
2. Účastnili jste se simulovaného soudu v pozici
a. Soudce
b. Státního zástupce (trestněprávní spor)
c. Obhájce (trestněprávní spor)
d. Obžalovaného (trestněprávní spor)
e. Žalující strany (občanskoprávní spor)
f. Žalované strany (občanskoprávní spor)

g.
h.
i.
j.
k.

Svědka
Soudního znalce
Justiční stráže
Diváka, veřejnosti, tisku
Jiné __________________

3. Dozvěděli jste se něco nového o profesích soudce, státního zástupce, advokáta či jiné
právnické profese? Co? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Dozvěděli jste se něco nového o řízení před soudem? Co? ________________________
_______________________________________________________________________
5. Porovnáte-li simulovaný soud a běžnou hodinu práva (zakroužkujte kladnou odpověď)
a. Zajímavější pro mě je
simulovaný soud
- běžná hodina
i. Proč? ___________________________________________________________
b. Více znalostí si odnesu ze
simulovaného soudu - běžné hodiny
(Znalost je informace, kterou si do budoucna zapamatuji – např. že vražda je zločin)

i. Proč a jaké? ______________________________________________________
c. Více dovedností získám na
simulovaném soudu
- běžné hodině
(Dovednost je nějaká schopnost, kterou se naučím – např. argumentovat, prezentovat názor)

i. Proč a jaké? ______________________________________________________
d. Více mi vyhovuje výuka formou simulovaného soudu - běžné hodiny
i. Proč? ___________________________________________________________
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6. Ovlivnil či změnil simulovaný soud vaše chápání hodnot
a. Spravedlnost
ANO – NE
Proč? _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. Demokracie
ANO – NE
Proč? _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. Jiné _________________
Proč? _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Co pro vás bylo na simulovaném soudu nejpřínosnější?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Co vás na simulovaném soudu nejvíce překvapilo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Co si odnášíte ze simulovaného soudu do budoucího života?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Změnil simulovaný soud váš pohled na soudní systém? Pokud ano, v čem?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. Chtěli byste zažít simulovaný soud ve výuce znovu?
ANO – NE
Proč? __________________________________________________________________
12. Máte v blízkém okolí právníka, díky němuž máte informace o soudním jednání či
soudním systému? Pokud ano, napište jeho povolání _____________________________
Jste

muž - žena

Věk 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - jiné ____
Datum simulovaného soudu:
Zúčastnili se simulovaného soudu
Poprvé - Jiné ___________________________
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Škola, kterou studujete:
1. Gymnázium
2. Střední odborná škola
3. Střední odborné učiliště
4. Jiné ______________________

