
1 

 

15. Přílohy 

Příloha 1 - Historický vývoj ideálu krásy 

 Pro pochopení soudobého ideálu krásy ţen a muţů je podle mě vhodné trochu 

pochopit historický vývoj, proto nabízím malý exkurz to těchto souvislostí. V rámci této části 

budu vycházet z knihy Giles Lipovetskyho Třetí ţena a z publikace Sarah Grogan Body 

image, kde je podle mě dobře vývoj ideálu krásy vystiţen. 

Lipovetsky (2007) se domnívá, ţe v období pravěku jsou ideálem ţeny, známé jako 

steatopygické venuše, které reprezentují symbol plodnosti, a tzv. bohyně – matky, které 

představují svrchovanou moc nad lidmi. V této etapě se neobjevuje estetická úloh a 

nadřazenost ţen. I u primitivních národů ţeny představují symbol plodnosti a dekorativním 

činnostem se spíše věnují muţi. V období antického Řecka se objevují sochy ţen 

představující ideální proporce ţen ctěné aţ do 19. století. Obecně však dochází k legitimní, 

muţské homosexualitě a ţeny představují „zlo“. Vrcholem krásy a inspirací pro umění jsou 

muţi atletické postavy. V tomto období jiţ dohledáme zmínky o líčení ţen, ale většinou se 

jedná o znak určité sociální skupiny. Ve středověku je ţena stejně jako v starověku vnímána 

jako symbol zla, hříchu a ďábla. V renesanci můţeme objevit počátek kultu krásy a estetické 

nadřazenosti ţen. Grogan (2000) poznamenává v této éře, ţe umělci začali ztvárňovat ţeny 

kyprých tvarů, jeţ představovaly symbol plodnosti a smyslnosti. Renesance přinesla ale také 

ideál ţeny jako éterické bytosti, velmi křehké, zranitelné, dětské – to podtrhávaly i šaty - 

splývavé, přepásání pod ňadry. Proti tomu v romantismu se poţadovala kyprost jako znak 

zdraví, plodnosti a dobrého ţivotní úrovně , coţ opět podtrhávaly šaty – výstřihy, krinolíny 

zvětšující opticky spodní část těla, honzíci zvětšující zadek apod. Podobné výjevy ţen „krev a 

mléko“ můţeme vidět i v 19. století třeba na Monetově Olympii nebo Renoirově Plavovlasé 

koupající se ţeně. (Grogan, 2000) Krásná ţena se stává opěvovanou bytostí a je povaţována 

za bliţší Bohu neţ muţ. Průlom krásného pohlaví uvádí Lipovetsky do období novověku. 

Tělo a krása se stávají předmětem úvah a studia a nejsou jiţ spojovány s mravními 

hodnotami, jak tomu bylo dříve. Začínají se objevovat modelky/ové, které představují 

idealizovanou krásu, která je obrazně řečeno blíţe andělům neţ obyčejným lidem. Idealizaci 

štíhlosti a kult ideálu krásy uvádí Grogan (2000) do poloviny 20. století, kdy dochází 

k boomu módního a kosmetického průmyslu a do popředí se dostávají štíhlé dívky jako 

Twiggy nebo v 90. letech např. Kate Moss či Claudia Schiffer. Zobrazování nahých či 
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polonahých muţských těl se stalo v novodobém světe běţnou záleţitostí teprve aţ v 80. letech 

20. století. Dnes muţské tělo ztrácí původní homoerotickou konotaci a stává se inspirací pro 

téměř všechny muţe a chlapce dnešních dní. (Grogan, 2000) 

Příloha 2 - Související literatura a výzkumy 

Dnes se téma ideálu krásy a jeho důsledků stále zkoumá v rámci psychologie a 

sociologie u nás i v zahraničí. Mezi zahraničními studiemi bych uvedla především Peer Status 

and Victimization as Possible Reinforcements of Adolescent Girl’ and Boys‘ Weight-Related 

Behaviors and Cogniton (Rancourt;  Prinstein, 2009), která se zabývá tělesným vzhledem 

v souvislosti se skupinou adolescentů a její vnitřní strukturou, coţ je velmi blízké téma tématu 

mé bakalářské práce. Školní prostředí je akcentováno také ve studii Associations Between 

Overweight and Obesity With Bullying Behaviors in School-Aged Children (Jannsen, Craig, 

Boyce, Pickett, 2004), ale výzkumníci se spíše zaměřují na korelaci tělesné hmotnosti a míry, 

případně způsoby, šikany právě kvůli tělesné konstituci. Stejná studie byla realizována 

v minulých letech také na Slovensku Vierou Peterkovou a Ivonou Pavelekovou (Peterková, 

Peveleková, 2010). Dále bych uvedla studii The Effects of the Ideal of Female Beauty on 

Mood and Body Satisfaction (Pinkas, Toner, Ali, Garfinkel, Stuckless, 1998), která zkoumá, 

jak vystavování se obrazům modelek ovlivňuje aktuální náladu a spokojenost s vlastním 

tělem. Stereotypy související s ideálem krásy zkoumají studie Stereotype Directionality and 

Attractiveness Stereotyping: Is Beauty Good or is Ugly Bad? (Griffin, Langlois, 2006) či 

Beauty and Thinness Messages in Children’s Media: A Content Analysis (Herbozo, Tantleff-

Dunn, Gokee-Larose, Thompson, 2004).  

Na našem území je tomuto tématu věnováno několik bakalářských či diplomových prací, 

např. Síla krásy v současnosti (Poláčková, 2007), Ideál krásy v souvislosti s problematikou 

poruch přijmu potravy (Tesařová, 2009), Mýtus krásy v ţenských časopisech (Vaculíková, 

2008), Fenomén krásy a jeho vliv na hodnotové orientace dnešních modelek (Křivková, 

2008), Krása jako sociální konstrukt? Soubor rozhovorů na téma „ideální krása“ (Čapková, 

2010), Body image a stravovací zvyklosti dětí staršího školního věku (Štajnochrová, 2008), 

Sebepojetí a sebehodnocení ţáků v kontextu psychologie zdraví (Konečná, 2007) a mnoho 

dalších.  

Z knih mohu jmenovat např. ty, ze kterých jsem přímo čerpala a to: Mýtus krásy (Wolf, 

2000), Body image (Grogan, 2000), Body image (Cash, Pruzinsky, 2002), Dívčí a chlapecká 
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identita (Janošová, 2008), Proč krása vládne světu (Etcoff, 2002), Třetí ţena (Lipovetsky, 

2007) a kapitoly knih zaměřených na období adolescence či genderově zaměřené publikace. 

Příloha 3 - Biologické změny chlapců a dívek 

 Dochází k tělesným proměnám, které mají pro dospívající velký význam. U chlapců a 

dívek probíhá změna v jiné podobě – u chlapců se tvoří svalovina a postava dívek se spíše 

zaobluje. (Langmeier; Krejčířová, 2006) Tento fakt je potřeba brát v potaz i při zkoumání 

konfrontace s ideálem krásy, protoţe v tomto období se chlapci „svému svalnatému ideálu“ 

spíše přibliţují a dívky spíše vzdalují kvůli zvýšení tělesného tuku (Krch, 2010), ale 

samozřejmě zde nejde paušalizovat na všechny dívky a chlapce, i kdyţ většinou ti, kteří se 

nemění směrem k ideálu, to nesou těţce. Dítě se v tomto období mění v člověka schopného 

reprodukce, coţ se projevuje vývojem sekundárních pohlavních znaků. V důsledku 

hormonálních změn dochází u dívek a chlapců ke změnám v emočním proţívání, v němţ 

převládá nevyrovnanost a konfliktnost zvláště s autoritami.  

Příloha 4 -  Kognitivní rozvoj 

 V tomto období dosahuje dospívající vyššího stupně myšlení – podle Piageta nastupuje 

systém formálních operací. Adolescent/ka je jiţ schopen pracovat s pojmy, uvědomuje si, ţe 

problém můţe mít více alternativních řešení, vytváří si domněnky, které nejsou opřeny o 

realitu, aplikovat logické operace nezávisle na obsahu soudu a myslet o myšlení či vytvářet 

soudy o soudech. (Langmeier; Krejčířová, 2006) 

Příloha 5 - Vztahy v rámci vrstevnických skupin 

 „Dospívající se začínají lišit jak od dětí, tak od dospělých, vytvářejí si zvláštní znaky i 

specifickou subkulturu s odlišným vyjadřováním, oblečením a úpravou, někdy zakládají i 

zvláštní neformální či formální seskupení.“ (Langmeier; Krejčířová, 2006, s. 146) 

Adolescent/ka se snaţí o uvolnění ze závislosti na rodičích a na druhé straně navazování 

vztahů k vrstevníkům obojího pohlaví. Navazování vztahů k vrstevníkům probíhá v několika 

fázích (podle Langmeier; Krejčířová, 2006): 1) Izosexuální skupiny – pouze příslušníci 

jednoho pohlaví, opačné pohlaví je odmítáno; 2) Individuální izosexuální skupiny – dyadická 

přátelství, větší míra sdílení; 3) Přechodná etapa – zájem o druhé pohlaví se projevuje „na 

dálku“; 4) Heterosexuální polygamní fáze – „první lásky“, experimenty, počátek sexuality; 5) 

Etapa zamilovanosti – hlubší cit, trvalejší vztahy, sexualita. 
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 Respondenti/ky, které jsem si zvolila na šetření, se podle mého názoru nacházejí ve fázi 

přechodné nebo většina spíše heterosexuálně polygamní. Ovšem momentální stádium 

jednotlivých členů/ek skupiny se mírně liší. 

 V přechodné etapě adolescenti/ky začínají vyvíjet větší důraz na postavu a celkovou 

úpravu zevnějšku. Jedním z důvodů je zmiňovaný začínající zájem o druhé pohlaví. 

Vzhledem také potvrzuje příslušnost ke skupině. Právě ve vrstevnické skupině jedinec hledá 

prozatím stvrzení. V této fázi můţeme vidět zvláště srovnávání dívek navzájem – kritérií 

komparace můţe být mnoho, ale pro mé účely bych podtrhla zvláště vzhled. V určité podobě 

nám srovnávání se přetrvá aţ do dospělosti.  

 Ve fázi heterosexuální polygamní se zvyšuje důleţitost zájmu druhého pohlaví. Péči o 

vzhled vykonává jedinec, aby se zalíbil a měl šanci u potenciálního partnera či partnerky. Co 

se týče důleţitosti a významnosti, partnerské vztahy předčí vrstevnickou skupinu. Zejména 

v tomto období se dívky a chlapci snaţí přiblíţit co nejvíce ideálu krásy, protoţe věří 

v princip podobnosti – krásný člověk si k sobě najde také někoho krásného. Vliv také můţe 

mít stereotypní představa fyzické atraktivity, která vychází z toho, ţe atraktivní jedinci mají 

pozitivní charakterové vlastnosti.  

 Vrstevnické skupiny mají pro dívky a chlapce adolescentního věku velkou váhu a mají na 

ně velký vliv. „Členstvím ve vrstevnické skupině dospívající získávají sociální status a pocit 

vlastní hodnoty.“ (Macek, 1999, s. 73) Nezařadí-li se jedinec do nějaké vrstevnické skupiny, 

pociťuje to jako stigma, coţ se promítá do jeho sebehodnocení a tudíţ sebepojetí. V rámci 

skupin se objevuje vrstevnická konformita, která je nejsilnější právě v období střední 

adolescence. „Konformita se často týká vnějších znaků a chování (oblékání, účes, styl 

vyjadřování), pro skupinu jsou však důleţité i specifické role, jako např. mluvčí třídy.“ 

(Macek, 1999, s. 74) Těmito specifickými rolemi je dána struktura a hierarchie třídy. Sociální 

akceptace či poskytnutí a proţívání sociální podpory ve vrstevnické skupině je důleţité i pro 

další formování jedince, např. jeho copingových mechanismů. (Macek, Lacinová, 2006) 

Příloha 6 - Dělení skupin podle různých kritérií 

Třídících znaků můţe být více, proto bych nyní některé ráda nabídla.  

Skupiny můţeme dělit podle jejich velikosti na (Smetáčková, 2009): 
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1) Malé – 3 – 10 lidé, většinou mezi členy probíhají vztahy na hluboké a intimní úrovni, 

př. rodina, Nakonečný (2000) dodává, ţe mimo vzájemnou závislost a intimní vztahy, 

je také důleţitá společná ideologie – soubor názorů, hodnot a norem 

2) Střední – zavedena v rámci zkoumání psychologie, proto s ní někteří autoři nepracují, 

nevymezuje se přímo počtem, ale pracuje se s vymezením charakteru vztahů - lidé 

ještě registrují, ţe patří do společné skupiny, ale nejsou v kaţdodenním kontaktu a 

neznají se do hlouby, vytváří se v ní podskupiny, pokud bychom přeci jen chtěli 

vymezit počet, tak se uvaţuje o 10 – 50 osobách, př. školní třída 

3) Velké – 50 a více osob, členové se vzájemně neznají, funguje na zprostředkovaných 

kontaktech, př. celá škola 

Další kritéria, podle kterých skupiny můţeme třídit, jsou (Výrost, Slaměník, 2008):  

1) Podle způsobu vzniku a zdroje jejich struktury – a) Formální – záměrně vytvořené, 

formálně ustanovena i struktura a pravidla, ale i přesto v nich můţe vznikat neformální řád, 

př. školní třída, b) Neformální – vznikají na základě osobních vztahů, pravidla i struktura je 

dána neformálním způsobem, př. vrstevnická skupina 

2) Podle těsnosti vztahů – a) Primární – těsné, osobní vztahy se silným vlivem na členy, 

bezprostřední kontakt, charakterizovány emocionalitou a kooperací, př. rodina,  b) Sekundární 

– vztah neosobní, formální, př. škola 

3) Podle členství – a) Členská/“ingroup“ – do skupiny jedinec patří, b) Nečlenská/“outgroup“ 

– do skupiny jedinec nepatří, ale uvědomuje si, ţe je pro něj důleţitá 

4) Podle přináleţitosti – a) Referenční – skupina má na jedince silný vliv a podílí se na jeho 

sebehodnocení, případně do ní jedinec nepatří, ale přál by si to, ve stejném duchu se jedinec 

můţe vymezovat kladně i vůči referenční osobě v rámci skupiny, b) Nereferenční – jedinec se 

vůči této skupině vymezuje záporně 

Ţáci a ţákyně, kteří se účastnili empirického šetření, jsou součástí skupiny střední 

velikosti vytvořené na formálním základu. Podle jiných autorů např. Výrost, Slaměník (1998), 

Nakonečný (2000), Hrabal (2002) školní třídu řadíme k malým skupinám, protoţe splňují 

mimo počet všechny další základní, typické charakteristiky. Dále se jedná o skupinu 

sekundární a členskou. Z hlediska přináleţitosti se jedná podle mě o skupinu referenční.  
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Příloha 7 – Dotazník k ideálu krásy 

Jméno a příjmení:  

Třída: 

Věk:  

V tomto dotazníku jsou otázky, které se týkají vaší třídy a vašeho názoru na vzhled. U 

některých otázek je nabídka odpovědí Ano – Ne (Ano – Spíše Ano – Spíše Ne – Ne), ze které 

si vybíráte, a některé otázky vyţadují stručné vyjádření vašeho názoru písemně. 

Nezapomeňte, ţe se nejedná o test a není jenom jedna správná odpověď – jde mi o váš názor, 

tudíţ ocením jakékoliv postřehy. Zamyslete se prosím nad otázkami – na vyplnění máte celou 

hodinu.   

 

Děkuji za spolupráci! 

 

 

1. Domníváš se, že to, jak člověk vypadá, má vliv na jeho postavení ve vaší třídě?  

 

Ano – Spíše ano – Spíše ne – Ne 

 

 

1.1.Jakým způsobem podle tebe vzhled ovlivňuje postavení ve vaší třídě? 

 

 

 

 

 

2. Máš dojem, že je ve vaší třídě někdo, kdo určuje „módní trendy“ a komu se 

ostatní chtějí podobat? 

 

Ano – Ne - Dříve ano 
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2.1.Napiš prosím jméno toho člověka 

 

 

2.2.Ve stručnosti prosím popiš, jak vypadá. 

 

 

 

2.3.Proč myslíš, ţe je to zrovna on/ona? 

 

 

 

 

 

3. Myslíš, že je ve vaší třídě důležitější to, jak člověk vypadá nebo to, jaké má 

vlastnosti a jak se chová? 

 

 

3.1.Proč tomu tak je? 

 

4. Jak vypadají chlapci a dívky, které ty považuješ za atraktivní a pohledné? Popiš 

prosím zvlášť dívku a chlapce. 

 

Chlapec: 

 

 

Dívka: 
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5. Dalo by se říct, že rčení „šaty dělají člověka“ je pro vaši třídu typické? 

 

Ano – Spíše ano – Spíše ne – Ne 

 

5.1.Proč myslíš? 

 

 

 

 

6. Chtěl/a bys na sobě něco změnit, aby ses ve třídě cítil/a lépe? 

 

Ano – Spíše ano – Spíše ne – Ne 

 

6.1.Co by to bylo za změnu? 

 

 

 

7. Popiš prosím, jak by podle tebe vypadala dívka a chlapec, jejichž vzhled by se 

líbil většině tvých spolužáků a spolužaček. 

 

Dívka: 

 

 

 

 

Chlapec: 
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8. Sleduješ módní trendy v médiích? 

 

Ano – Spíše ano – Spíše ne – Ne 

 

8.1.Napiš prosím konkrétní názvy časopisů, televizních pořadů apod., ve kterých se 

objevuje móda a které sleduješ. 

 

 

 

 

 

9. Jsou nějaké celebrity, kterým by ses rád/a podobal/a?  

 

Ano – Spíše ano – Spíše ne – Ne 

 

9.1.Napiš prosím jméno/jména 

 

 

9.2.Proč zrovna on/ona? 

 

 

 

9.3.Co děláš proto, aby ses tomuto člověku podobal/a? 

 

 

10. Myslíš, že je důležité dodržovat módní trendy? 

 

Ano – Spíše ano – Spíše ne – Ne 
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10.1. Proč je to podle tebe důleţité nebo nedůleţité? 

 

 

11. Napiš prosím orientačně svoji váhu a výšku. 

 

Váha: 

 

Výška: 
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Příloha 8 – Vybrané ukázky vyplněného dotazníku k ideálu krásy 
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Příloha 9 – Sociometrický dotazník B3 (upravený podle KPPP) 

 

Jména a příjmení:                                                                                                Třída: 

 

1. Mezi mé přátele v naší třídě patří:  

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

 

2. Jako přítele/přítelkyni bych si nevybral/nevybrala: 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

 

3. Sám sebe hodnotím: 

a) jsem vţdy v centru dění ve třídě 

b) občas se účastním a jsem obvykle o akcích ve třídě informován/a 

c) párkrát jsem se akcí ve třídě účastnil/a, ale nebývám informován/a 

d) zdá se, ţe o mou účast třída nestojí 

e) o dění třídě nejevím zájem 

 

4. Odpověz na následující otázky: ano – ne 

Ve třídě je nejméně jeden/a žák/žačka, který/á je nešťastný/á. 

Ano – Ne 

Kdo to je? 

Proč konkrétně je nešťastný/nešťastná? 
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Ve třídě je někdo, komu ostatní ubližují? 

Ano – Ne 

Kdo to je? 

Proč konkrétně mu ubližují? 

 

 

Stává se, že se do školy těším 

Ano - Ne 

Většinou se najde někdo, kdo mi pomůže s problémy 

Ano - Ne 

Společné problémy ve třídě řešíme v klidu 

Ano - Ne 

 

5. Fyzické násilí se v naší třídě vyskytuje: 

a) nikdy 

b) výjimečně 

c) občas 

d) pravidelně (kaţdý týden) 

e) stále (kaţdý den) 

 

6. Psychické násilí se v naší třídě vyskytuje: 

a) nikdy 

b) výjimečně 

c) občas 

d) pravidelně (kaţdý týden) 

e) stále (kaţdý den) 
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7. Zakroužkuj číslici, která vyjadřuje míru tvých pocitů ve třídě: 

Pocit bezpečí                         1   2   3   4   5   6   7                               Pocit ohroţení 

Pocit přátelství                      1   2   3   4   5   6   7                               Pocit nepřátelství 

Atmosféra spolupráce           1   2   3   4   5   6   7                              Atmosféra lhostejnosti 

Pocit důvěry                          1   2   3   4   5   6   7                              Pocit nedůvěry 

Tolerance                               1   2   3   4   5   6   7                              Netolerance  

 

8. Najdi jednoho ze spolužáků/spolužaček, který/která je: 

Spravedlivý: 

Spolehlivý 

Zábavný: 

Vţdy v centru dění: 

Se všemi zadobře: 

Protivný: 

Nespravedlivý: 

Nevděčný: 

Nespolehlivý: 

Osamocený: 
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Příloha 10 – Výsledky sociometrických dotazníků 
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Příloha 11 – Matice s kódy 

Matice – součet  

1) Domníváš se, že to, jak člověk vypadá, má vliv na jeho postavení ve třídě? 

1. 1. Jakým způsobem podle tebe vzhled ovlivňuje postavení ve vaší třídě? 

  
Co ovlivňuje postavení? Jak ovlivňuje postavení? 

Ano 2 Vlastnosti 1 Hierarchie třídy 3 

Spíše ano 9 Hygiena 2 Odsouzení 5 

Spíše ne 12 Postava 2 Aktivní šikana 4 

Ne 5 
Osobnost jako 

celek 
1 

  

 

2) Máš dojem, že je ve vaší třídě někdo, kdo určuje "módní trendy" a komu se ostatní 

chtějí podobat? 

Ano 

 

0 

 

 

Ne 12 

Dříve ano 7 
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3) Myslíš, že je ve vaší třídě důležitější to, jak člověk vypadá nebo to, jaké má vlastnosti 

a jak se chová? 

 
Proč tomu tak je? 

Chování 16 Nevím 4 

Vlastnosti 13 Puberťáci 4 

Vzhled 3 Priority 14 

Vše 4 Individuální 2 

Individuální 3 
 

 

4) Jak vypadají chlapci a dívky, které ty považuješ za atraktivní a pohledné? 

Chlapec Dívky 

Štíhlý 5 Štíhlá 9 

Vysoký 10 Vysoká 6 

Svalnatý 8 Poprsí 3 

Světlé oči 3 Líčení 2 

Tmavé oči 4 Dlouhé vlasy 12 

Světlé vlasy 2 Oči 2 

Tmavé vlasy 6 Vlastnosti 7 
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Snědá pleť 2 Oblečení 6 

Vlastnosti 6 Celebrita 1 

Chování 5 

  
Oblečení 6 

  
Celebrita 2 

   

5) Dalo by se říct, že rčení "šaty dělají člověka" je pro vaši třídu typické? 

  

Proč myslíš? 

 

Ano 2 Reakce v okolí 4 

Spíše ano 10 Postavení v kolektivu 3 

Spíše ne 15 Přetvářka 2 

Ne 2 Individuální 7 

 

6) Chtěl/a bys na sobě něco změnit, aby ses ve třídě cítil/a lépe? 
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Co by to bylo za změnu? 

Ano 3 Váha 2 

Spíše ano 1 Oblečení/styl 2 

Spíše ne 9 Vlastnosti 1 

Ne 16 
  

 

7) Popiš prosím, jak by podle tebe vypadala dívka a chlapec, jejichž vzhled by se líbil 

většině tvých spolužáků/ček. 

Chlapec Dívky 

Oči 3 Očí 1 

Vlasy 4 Dlouhé vlasy 5 

Vysoký 4 Vysoká 2 

Štíhlá 5 Štíhlá 5 

Úsměv 2 Poprsí 3 

Svalnatý 3 Vlastnosti 5 

Oblečení 5 Oblečení 6 
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Vlastnosti 3 Individuální 3 

Soc. prestiž 4 Celebrita 2 

Individuální 2 
  

Celebrita 1 
  

 

8) Sleduješ módní trendy v médiích? 

8. 1. Napiš prosím konkrétní názvy časopisů, televizních pořadů apod., ve kterých se 

objevuje móda a které sleduješ. 

  
TV pořad/seriál časopis 

Ano 2 O módě 6 Módní 6 

Spíše ano 4 O celebritách 3 O celebritách 6 

Spíše ne 10 
  

Hudební 2 

Ne 12 
  

Pánský 1 

 

9) Jsou nějaké celebrity, kterým by ses rád/a podobal/a? 
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Napiš prosím 

jméno. 

Proč zrovna 

on/ona? 

Co děláš proto, aby ses 

tomuto člověku podobal/a? 

Ano 7 Zpěvák/čka 8 Vlastnosti 2 
Nic, 

nemám na to 
2 

Spíše 

ano 
5 Herec/čka 6 Dovednosti 5 

Nic, 

jsem spokojen/a 
4 

Spíše ne 9 Sportovec 4 Vzhled 8 Nápodoba 7 

Ne 8 
 

 Soc. prestiž 5 Pracuji na sobě 3 

   
 

Styl/obleče

ní 
2 Stejné činnosti 6 

 

10) Myslíš, že je důležité dodržovat módní trendy? 

 

  
Proč je to podle tebe důležité nebo nedůležité? 

Ano 3 Přijetí okolím 7 

Spíše ano 7 Image 7 

Spíše ne 10 Zbytečnost 3 
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Ne 6 Priority 3 

  
Individuální 4 

 

Matice – 9. A 

1) Domníváš se, že to, jak člověk vypadá, má vliv na jeho postavení ve třídě? 

1. 1. Jakým způsobem podle tebe vzhled ovlivňuje postavení ve vaší třídě? 

  
Co ovlivňuje postavení? Jak ovlivňuje postavení? 

Ano 1 Vlastnosti 0 Hierarchie třídy 1 

Spíše ano 4 Hygiena 0 Odsouzení 3 

Spíše ne 8 Postava 1 Aktivní šikana 2 

Ne 3 
Osobnost jako 

celek 
0 

  

 

2) Máš dojem, že je ve vaší třídě někdo, kdo určuje "módní trendy" a komu se ostatní 

chtějí podobat? 

Ano 

 

 

0 
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Ne 11 

Dříve ano 6 

 

3) Myslíš, že je ve vaší třídě důležitější to, jak člověk vypadá nebo to, jaké má vlastnosti 

a jak se chová? 

 
Proč tomu tak je? 

Chování 9 Nevím 3 

Vlastnosti 5 Puberťáci 0 

Vzhled 2 Priority 9 

Vše 2 Individuální 1 

Individuální 3 
 

 

4) Jak vypadají chlapci a dívky, které ty považuješ za atraktivní a pohledné? 

Chlapec Dívky 

Štíhlý 2 Štíhlá 4 

Vysoký 5 Vysoká 5 

Svalnatý 4 Poprsí 1 

Světlé oči 1 Líčení 1 

Tmavé oči 2 Dlouhé vlasy 7 
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Světlé vlasy 1 Oči 0 

Tmavé vlasy 3 Vlastnosti 6 

Snědá pleť 1 Oblečení 3 

Vlastnosti 5 Celebrita 1 

Chování 5 
  

Oblečení 3 
  

Celebrita 2 
  

 

5) Dalo by se říct, že rčení "šaty dělají člověka" je pro vaši třídu typické? 

  

Proč myslíš? 

 

Ano 1 Reakce v okolí 3 

Spíše ano 6 Postavení v kolektivu 1 

Spíše ne 10 Přetvářka 0 

Ne 0 Individuální 5 
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6) Chtěl/a bys na sobě něco změnit, aby ses ve třídě cítil/a lépe? 

 

 

  
Co by to bylo za změnu? 

Ano 2 Váha 1 

Spíše ano 1 Oblečení/styl 2 

Spíše ne 7 Vlastnosti 0 

Ne 5 
  

 

7) Popiš prosím, jak by podle tebe vypadala dívka a chlapec, jejichž vzhled by se líbil 

většině tvých spolužáků/ček. 

Chlapec Dívky 

Oči 2 Očí 0 

Vlasy 2 Dlouhé vlasy 3 

Vysoký 2 Vysoká 2 

Štíhlá 3 Štíhlá 2 

Úsměv 2 Poprsí 1 
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Svalnatý 2 Vlastnosti 2 

Oblečení 2 Oblečení 3 

Vlastnosti 1 Individuální 3 

Soc. prestiž 3 Celebrita 2 

Individuální 2 
  

Celebrita 1 
  

 

8) Sleduješ módní trendy v médiích? 

8. 1. Napiš prosím konkrétní názvy časopisů, televizních pořadů apod., ve kterých se 

objevuje móda a které sleduješ. 

  
TV pořad/seriál časopis 

Ano 2 O módě 4 Módní 6 

Spíše ano 3 O celebritách 1 O celebritách 6 

Spíše ne 6 
  

Hudební 2 

Ne 6 
  

Pánský 1 
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9) Jsou nějaké celebrity, kterým by ses rád/a podobal/a? 

 

  

Napiš prosím 

jméno. 

Proč zrovna 

on/ona? 

Co děláš proto, aby ses 

tomuto člověku podobal/a? 

Ano 5 Zpěvák/čka 6 Vlastnosti 1 
Nic, 

nemám na to 
1 

Spíše 

ano 
5 Herec/čka 3 Dovednosti 3 

Nic, 

jsem spokojen/a 
3 

Spíše ne 5 Sportovec 3 Vzhled 6 Nápodoba 6 

Ne 3 
 

 Soc. prestiž 4 Pracuji na sobě 1 

   
 

Styl/obleče

ní 
1 Stejné činnosti 5 

 

10) Myslíš, že je důležité dodržovat módní trendy? 

 

  
Proč je to podle tebe důležité nebo nedůležité? 

Ano 1 Přijetí okolím 4 

Spíše ano 6 Image 5 
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Spíše ne 4 Zbytečnost 1 

Ne 4 Priority 1 

  
Individuální 4 

 

Matice – 9. C 

1) Domníváš se, že to, jak člověk vypadá, má vliv na jeho postavení ve třídě? 

1. 1. Jakým způsobem podle tebe vzhled ovlivňuje postavení ve vaší třídě? 

  
Co ovlivňuje postavení? Jak ovlivňuje postavení? 

Ano 1 Vlastnosti 1 Hierarchie třídy 2 

Spíše ano 5 Hygiena 2 Odsouzení 2 

Spíše ne 4 Postava 1 Aktivní šikana 2 

Ne 2 
Osobnost jako 

celek 
1 

  

 

2) Máš dojem, že je ve vaší třídě někdo, kdo určuje "módní trendy" a komu se ostatní 

chtějí podobat? 

Ano 
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0 

 

Ne 11 

Dříve ano 1 

 

3) Myslíš, že je ve vaší třídě důležitější to, jak člověk vypadá nebo to, jaké má vlastnosti 

a jak se chová? 

 
Proč tomu tak je? 

Chování 7 Nevím 1 

Vlastnosti 7 Puberťáci 4 

Vzhled 1 Priority 5 

Vše 2 Individuální 1 

Individuální 0 
 

 

4) Jak vypadají chlapci a dívky, které ty považuješ za atraktivní a pohledné? 

Chlapec Dívky 

Štíhlý 3 Štíhlá 5 

Vysoký 5 Vysoká 1 

Svalnatý 4 Poprsí 2 

Světlé oči 2 Líčení 1 
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Tmavé oči 2 Dlouhé vlasy 5 

Světlé vlasy 1 Oči 2 

Tmavé vlasy 3 Vlastnosti 1 

Snědá pleť 1 Oblečení 3 

Vlastnosti 1 Celebrita 0 

Chování 0 
  

Oblečení 2 
  

Celebrita 0 
  

 

5) Dalo by se říct, že rčení "šaty dělají člověka" je pro vaši třídu typické? 

  

Proč myslíš? 

 

Ano 1 Reakce v okolí 1 

Spíše ano 4 Postavení v kolektivu 2 

Spíše ne 5 Přetvářka 2 
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Ne 2 Individuální 2 

 

6) Chtěl/a bys na sobě něco změnit, aby ses ve třídě cítil/a lépe? 

 

 

  
Co by to bylo za změnu? 

Ano 1 Váha 1 

Spíše ano 0 Oblečení/styl 0 

Spíše ne 2 Vlastnosti 1 

Ne 9 
  

 

7) Popiš prosím, jak by podle tebe vypadala dívka a chlapec, jejichž vzhled by se líbil 

většině tvých spolužáků/ček. 

Chlapec Dívky 

Oči 1 Očí 1 

Vlasy 2 Dlouhé vlasy 2 

Vysoký 2 Vysoká 0 
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Štíhlá 2 Štíhlá 3 

Úsměv 0 Poprsí 2 

Svalnatý 1 Vlastnosti 3 

Oblečení 3 Oblečení 3 

Vlastnosti 2 Individuální 0 

Soc. prestiž 1 Celebrita 0 

Individuální 0 
  

Celebrita 0 
  

 

8) Sleduješ módní trendy v médiích? 

8. 1. Napiš prosím konkrétní názvy časopisů, televizních pořadů apod., ve kterých se 

objevuje móda a které sleduješ. 

  
TV pořad/seriál časopis 

Ano 0 O módě 2 Módní 0 

Spíše ano 1 O celebritách 2 O celebritách 0 

Spíše ne 4 
  

Hudební 0 
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Ne 6 
  

Pánský 0 

 

9) Jsou nějaké celebrity, kterým by ses rád/a podobal/a? 

 

  

Napiš prosím 

jméno. 

Proč zrovna 

on/ona? 

Co děláš proto, aby ses 

tomuto člověku podobal/a? 

Ano 2 Zpěvák/čka 2 Vlastnosti 1 
Nic, 

nemám na to 
1 

Spíše 

ano 
0 Herec/čka 3 Dovednosti 2 

Nic, 

jsem spokojen/a 
1 

Spíše ne 4 Sportovec 1 Vzhled 2 Nápodoba 1 

Ne 5 
 

 Soc. prestiž 1 Pracuji na sobě 2 

   
 

Styl/obleče

ní 
1 Stejné činnosti 1 

 

10) Myslíš, že je důležité dodržovat módní trendy? 

  
Proč je to podle tebe důležité nebo nedůležité? 
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Ano 2 Přijetí okolím 3 

Spíše ano 1 Image 2 

Spíše ne 6 Zbytečnost 2 

Ne 2 Priority 2 

  
Individuální 0 

 

Matice – dívky 

1) Domníváš se, že to, jak člověk vypadá, má vliv na jeho postavení ve třídě? 

1. 1. Jakým způsobem podle tebe vzhled ovlivňuje postavení ve vaší třídě? 

  
Co ovlivňuje postavení? Jak ovlivňuje postavení? 

Ano 1 Vlastnosti 0 Hierarchie třídy 3 

Spíše ano 5 Hygiena 1 Odsouzení 2 

Spíše ne 6 Postava 1 Aktivní šikana 2 

Ne 0 
Osobnost jako 

celek 
1 
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2) Máš dojem, že je ve vaší třídě někdo, kdo určuje "módní trendy" a komu se ostatní 

chtějí podobat? 

Ano 

 

0 

 

 

Ne 6 

Dříve ano 6 

 

3) Myslíš, že je ve vaší třídě důležitější to, jak člověk vypadá nebo to, jaké má vlastnosti 

a jak se chová? 

 
Proč tomu tak je? 

Chování 5 Nevím 3 

Vlastnosti 4 Puberťáci 3 

Vzhled 2 Priority 6 

Vše 2 Individuální 0 

Individuální 3 
 

 

4) Jak vypadají chlapci a dívky, které ty považuješ za atraktivní a pohledné? 

Chlapec Dívky 

Štíhlý 3 Štíhlá 4 
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Vysoký 6 Vysoká 1 

Svalnatý 6 Poprsí 0 

Světlé oči 3 Líčení 2 

Tmavé oči 4 Dlouhé vlasy 5 

Světlé vlasy 1 Oči 1 

Tmavé vlasy 6 Vlastnosti 2 

Snědá pleť 2 Oblečení 2 

Vlastnosti 3 Celebrita 0 

Chování 1 
  

Oblečení 2 
  

Celebrita 0 
  

 

5) Dalo by se říct, že rčení "šaty dělají člověka" je pro vaši třídu typické? 

  

Proč myslíš? 

 

Ano 2 Reakce v okolí 1 
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Spíše ano 3 Postavení v kolektivu 1 

Spíše ne 6 Přetvářka 1 

Ne 1 Individuální 3 

 

6) Chtěl/a bys na sobě něco změnit, aby ses ve třídě cítil/a lépe? 

 

 

  
Co by to bylo za změnu? 

Ano 2 Váha 1 

Spíše ano 0 Oblečení/styl 0 

Spíše ne 3 Vlastnosti 0 

Ne 6 
  

 

7) Popiš prosím, jak by podle tebe vypadala dívka a chlapec, jejichž vzhled by se líbil 

většině tvých spolužáků/ček. 

Chlapec Dívky 
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Oči 3 Očí 1 

Vlasy 4 Dlouhé vlasy 3 

Vysoký 2 Vysoká 1 

Štíhlá 4 Štíhlá 3 

Úsměv 2 Poprsí 1 

Svalnatý 1 Vlastnosti 3 

Oblečení 2 Oblečení 2 

Vlastnosti 1 Individuální 3 

Soc. prestiž 3 Celebrita 0 

Individuální 2 
  

Celebrita 0 
  

 

8) Sleduješ módní trendy v médiích? 

8. 1. Napiš prosím konkrétní názvy časopisů, televizních pořadů apod., ve kterých se 

objevuje móda a které sleduješ. 

  
TV pořad/seriál časopis 

Ano 2 O módě 3 Módní 5 
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Spíše ano 3 O celebritách 1 O celebritách 5 

Spíše ne 3 
  

Hudební 2 

Ne 3 
  

Pánský 0 

 

9) Jsou nějaké celebrity, kterým by ses rád/a podobal/a? 

 

  

Napiš prosím 

jméno. 

Proč zrovna 

on/ona? 

Co děláš proto, aby ses 

tomuto člověku podobal/a? 

Ano 2 Zpěvák/čka 6 Vlastnosti 2 
Nic, 

nemám na to 
3 

Spíše 

ano 
2 Herec/čka 2 Dovednosti 2 

Nic, 

jsem spokojen/a 
3 

Spíše ne 4 Sportovec 1 Vzhled 5 Nápodoba 1 

Ne 3 
 

 Soc. prestiž 0 Pracuji na sobě 1 

   
 

Styl/obleče

ní 
0 Stejné činnosti 2 
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10) Myslíš, že je důležité dodržovat módní trendy? 

 

  
Proč je to podle tebe důležité nebo nedůležité? 

Ano 3 Přijetí okolím 7 

Spíše ano 7 Image 7 

Spíše ne 10 Zbytečnost 3 

Ne 6 Priority 3 

  
Individuální 4 

 

Matice – chlapci 

1) Domníváš se, že to, jak člověk vypadá, má vliv na jeho postavení ve třídě? 

1. 1. Jakým způsobem podle tebe vzhled ovlivňuje postavení ve vaší třídě? 

  
Co ovlivňuje postavení? Jak ovlivňuje postavení? 

Ano 1 Vlastnosti 1 Hierarchie třídy 0 
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Spíše ano 4 Hygiena 1 Odsouzení 3 

Spíše ne 6 Postava 1 Aktivní šikana 2 

Ne 5 
Osobnost jako 

celek 
0 

  

 

2) Máš dojem, že je ve vaší třídě někdo, kdo určuje "módní trendy" a komu se ostatní 

chtějí podobat? 

Ano 

 

0 

 

 

Ne 6 

Dříve ano 1 

 

3) Myslíš, že je ve vaší třídě důležitější to, jak člověk vypadá nebo to, jaké má vlastnosti 

a jak se chová? 

 
Proč tomu tak je? 

Chování 11 Nevím 1 

Vlastnosti 9 Puberťáci 1 

Vzhled 1 Priority 8 

Vše 2 Individuální 1 
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Individuální 0 
 

 

4) Jak vypadají chlapci a dívky, které ty považuješ za atraktivní a pohledné? 

Chlapec Dívky 

Štíhlý 2 Štíhlá 5 

Vysoký 4 Vysoká 5 

Svalnatý 2 Poprsí 3 

Světlé oči 0 Líčení 0 

Tmavé oči 0 Dlouhé vlasy 7 

Světlé vlasy 1 Oči 1 

Tmavé vlasy 0 Vlastnosti 5 

Snědá pleť 0 Oblečení 4 

Vlastnosti 3 Celebrita 1 

Chování 4 
  

Oblečení 3 
  

Celebrita 2 
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5) Dalo by se říct, že rčení "šaty dělají člověka" je pro vaši třídu typické? 

  

Proč myslíš? 

 

Ano 0 Reakce v okolí 3 

Spíše ano 7 Postavení v kolektivu 2 

Spíše ne 9 Přetvářka 1 

Ne 1 Individuální 4 

 

 

6) Chtěl/a bys na sobě něco změnit, aby ses ve třídě cítil/a lépe? 

 

  
Co by to bylo za změnu? 

Ano 1 Váha 1 

Spíše ano 1 Oblečení/styl 2 

Spíše ne 6 Vlastnosti 1 
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Ne 10 
  

 

7) Popiš prosím, jak by podle tebe vypadala dívka a chlapec, jejichž vzhled by se líbil 

většině tvých spolužáků/ček. 

Chlapec Dívky 

Oči 0 Očí 0 

Vlasy 0 Dlouhé vlasy 2 

Vysoký 2 Vysoká 1 

Štíhlá 1 Štíhlá 2 

Úsměv 0 Poprsí 2 

Svalnatý 2 Vlastnosti 2 

Oblečení 3 Oblečení 4 

Vlastnosti 2 Individuální 0 

Soc. prestiž 1 Celebrita 2 

Individuální 0 
  

Celebrita 1 
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8) Sleduješ módní trendy v médiích? 

8. 1. Napiš prosím konkrétní názvy časopisů, televizních pořadů apod., ve kterých se 

objevuje móda a které sleduješ. 

  
TV pořad/seriál časopis 

Ano 0 O módě 3 Módní 1 

Spíše ano 1 O celebritách 2 O celebritách 1 

Spíše ne 7 
  

Hudební 0 

Ne 9 
  

Pánský 1 

 

9) Jsou nějaké celebrity, kterým by ses rád/a podobal/a? 

 

  

Napiš prosím 

jméno. 

Proč zrovna 

on/ona? 

Co děláš proto, aby ses 

tomuto člověku podobal/a? 

Ano 5 Zpěvák/čka 2 Vlastnosti 0 
Nic, 

nemám na to 
1 

Spíše 

ano 
3 Herec/čka 4 Dovednosti 0 

Nic, 

jsem spokojen/a 
0 

Spíše ne 5 Sportovec 3 Vzhled 3 Nápodoba 5 
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Ne 5 
 

 Soc. prestiž 5 Pracuji na sobě 1 

   
 

Styl/obleče

ní 
2 Stejné činnosti 5 

 

10) Myslíš, že je důležité dodržovat módní trendy? 

 

  
Proč je to podle tebe důležité nebo nedůležité? 

Ano 2 Přijetí okolím 4 

Spíše ano 2 Image 3 

Spíše ne 7 Zbytečnost 2 

Ne 3 Priority 2 

  
Individuální 2 

 


