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VII. PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Ukázka dotazníku 

Milé žákyně a milí žáci, jsem studentka psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a ráda bych vás požádala o 

vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí výzkumu k mé bakalářské práci. Všechny získané údaje budou anonymizovány 

a nikde nebudou uveřejněna vaše jména. V dotazníku neexistují žádné správné ani špatné odpovědi. Odpovídejte prosím 

pravdivě podle svých vlastních zkušeností a otázky nevynechávejte. Podle možností zakroužkujte prosím příslušnou možnost 

nebo rozepište odpověď slovy.  

Děkuji za vyplnění.        Lucie Papíková 

Jméno a příjmení: 

1. Je pro tebe důležité, jak vypadáš? 

 ano  spíše ano  spíše ne  ne 

2. Zajímáš se o módu a aktuální módní trendy?  

 ano  spíše ano  spíše ne  ne 

3. Kolik času v průběhu dne přibližně strávíš úpravou svého vzhledu (oblékání a líčení, základní 

hygiena a péče o své tělo a pleť atd.)?  

 5-10 minut  15 minut  30 minut  1 hodinu  více jak 1 hodinu  

 nedokážu posoudit 

4. Je pro tebe u vytváření dojmu o druhém člověku důležité, jak daný člověk vypadá?  

 ano  spíše ano  spíše ne  ne 

5. Je pro tvůj vztah k lidem důležité, jak druzí vypadají?   

 ano  spíše ano  spíše ne  ne 

6. Jak moc jsou pro tebe následující jednotlivé prvky důležité při posuzování vzhledu člověka?  

Postava 

 hodně důležité  poměrně důležité  poměrně nedůležité   nedůležité 

Oblečení a doplňky 

 hodně důležité  poměrně důležité  poměrně nedůležité   nedůležité 

Rysy obličeje 

 hodně důležité  poměrně důležité  poměrně nedůležité   nedůležité 

Úprava obličeje – líčení 

 hodně důležité  poměrně důležité  poměrně nedůležité   nedůležité 

Vlasy a jejich úprava 

 hodně důležité  poměrně důležité  poměrně nedůležité   nedůležité 
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7. Jaká je tvoje představa „ideálního chlapce“?  

Jaké by měl mít vlastnosti? 

 

 

 

 

 

Jak by měl vzhledově vypadat? 

 

 

 

 

 

 

8. Kolik času v průběhu dne by měli podle tebe chlapci průběžně trávit úpravou vzhledu 

(oblékání a líčení, základní hygiena a péče o své tělo a pleť atd.)?   

 5-10 minut  15 minut 30 minut 1 hodinu více jak 1 hodinu  

 nedokážu posoudit 

9. Jak se podle tebe mají chlapci starat o svůj vzhled? U každé aktivity týkající se vzhledu 
rozhodni, jestli by ji podle tebe měli chlapci používat, nebo jestli je u chlapců již nevhodná. 
Vhodné aktivity označ křížkem ve druhém sloupci a nevhodné aktivity ve třetím sloupci. 
V posledním sloupci označ takové aktivity, které běžně používají k úpravě svého vzhledu 
chlapci z vaší třídy. 

 

  
vhodné pro 
CHLAPCE 

nevhodné pro 
CHLAPCE 

typické pro CHLAPCE 
z tvojí třídy 

sprchování       

mytí vlasů       

česání a běžná úprava vlasů       

fénování vlasů       

gelování vlasů       

stříhání vlasů       

barvení vlasů       

čištění zubů       

používání parfému/deodorantu       

líčení (zvýraznění očí, používání pudru 
atd.)       
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stříhání nehtů       

lakování nehtů       

používání tělové kosmetiky (tělové mléko 
atd.)       

používání pleťové kosmetiky (denní a 
noční krémy, tonika atd.)       

používání jeleního loje       

používání krému na ruce       

používání krému na nohy       

holení obličeje       

holení podpaží       

Holení nohou    

denní výměna spodního prádla       

denní výměna svrchního oblečení       

nošení textilních doplňků (šátky, šály, 
čepice atd.)       

nošení naušnice/naušnic       

nošení prstenů       

nošení řetězů/řetízků       

nošení náramků       

nošení piercingu       

tetování       

 

10. Jak moc se podle tebe starají o svůj vzhled dívky a jak chlapci (oblékání a líčení, základní 

hygiena a péče o své tělo a pleť atd.? 

 Dívky věnují svému vzhledu více času než chlapci 

 Chlapci věnují svému vzhledu více času než dívky 

 Dívky a chlapci věnují svému vzhledu přibližně stejně času 

 Nelze říci, že by se dívky nebo chlapci věnovali svému vzhledu více, protože je to 

zcela individuální 

V čem vidíš konkrétní rozdíly? 
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11. Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

Chování dívek ke konkrétnímu chlapci 

 ano  spíše ano  spíše ne  ne 

Chování dívek i chlapců (ve smíšeném kolektivu) ke konkrétnímu chlapci 

 ano  spíše ano  spíše ne  ne 

Chování chlapců ke konkrétnímu chlapci 

 ano  spíše ano  spíše ne  ne 

Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je?  

 

 

 

 

 

 

 

12. Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem jednotlivých spolužáků? 

Chování dívek ke konkrétnímu chlapci 

 ano  spíše ano  spíše ne  ne 

Chování dívek i chlapců (ve smíšeném kolektivu) ke konkrétnímu chlapci 

 ano  spíše ano  spíše ne  ne 

Chování chlapců ke konkrétnímu chlapci 

 ano  spíše ano  spíše ne  ne 

Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je? 
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Příloha 2 – Jmenný seznam žáků 

Třída T3B: 

Celkový počet žáků: 30 (12 chlapců, 18 dívek) 

Chlapci T3B:  

Jméno: 

Vyplněný 

dotazník 

Vyplněná 

mřížka 

Daniel ano ano 

David ano ano 

Erik ano chyběl 

Karel ano ano 

Libor ano chyběl 

Marek ano ano 

Michal ano ano 

Miroslav ano ano 

Ondřej ano ano 

Radek ano ano 

Robert ano ano 

Tomáš ano chyběl 

 

Dívky T3B:  

Jméno:  

Vyplněný 

dotazník 

Vyplněná 

mřížka 

Andrea ano ano 

Aneta ano ano 

Barbora ano ano 

Daniela ano ano 

Helena ano ano 

Irena ano ano 

Kamila ano ano 

Kristýna ano ano 

Lucie ano ano 

Marta ano chyběla 

Martina ano ano 

Michaela ano ano 

Natálie ano chyběla 

Pavlína ano ano 

Radka ano chyběla 

Simona ano chyběla 

Šárka ano ano 

Zuzana ano ano 
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Třída 1S 

Celkový počet žáků: 27 (10 chlapců a 17 dívek) 

Chlapci 1S: 

Jméno: 

Vyplněný 

dotazník 

Vyplněná 

mřížka 

Adam ano ano 

Dominik ano ano 

Ivan ano ano 

Jan ano ano 

Josef ano ano 

Martin ano ano 

Pavel ano ano 

Petr ano chyběl 

Roman ano ano 

Václav ano ano 

 

Dívky 1S: 

Jméno:  

Vyplněný 

dotazník 

Vyplněná 

mřížka 

Alena ano ano 

Dana ano ano 

Eliška ano ano 

Eva ano ano 

Hana ano ano 

Iva ano ano 

Jana ano ano 

Jitka chyběla ano 

Lenka ano ano 

Marie ano ano 

Markéta ano ano 

Monika ano ano 

Olga ano ano 

Petra ano ano 

Romana ano ano 

Soňa ano ano 

Veronika chyběla ano 
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Příloha 3 – Výsledky z dotazníku 

Legenda k dotazníku: 

1   Je pro tebe důležité, jak vypadáš? 

2   Zajímáš se o módu a aktuální módní trendy? 

3   

Kolik času v průběhu dne přibližně strávíš úpravou svého vzhledu (oblékání a líčení, základní 

hygiena a péče o své tělo a pleť atd.)?  

4   Je pro tebe u vytváření dojmu o druhém člověku důležité, jak daný člověk vypadá? 

5   Je pro tvůj vztah k lidem důležité, jak druzí vypadají?  

6   Jak moc jsou pro tebe následující jednotlivé prvky důležité při posuzování vzhledu člověka? 

  A postava 

  B oblečení a doplňky 

  C rysy obličeje 

  D úprava obličeje - líčení 

  E vlasy a jejich úprava 

7   Jaká je tvoje představa „ideálního chlapce“? 

  A Jaké by měl mít vlastnosti? 

  B Jak by měl vzhledově vypadat? 

8   
Kolik času v průběhu dne by měli podle tebe chlapci průběžně trávit úpravou vzhledu 

(oblékání a líčení, základní hygiena a péče o své tělo a pleť atd.)? 

9   Jak se podle tebe mají chlapci starat o svůj vzhled? 

  A vhodné aktivity pro chlapce 

  B nevhodné aktivity pro chlapce 

  C typické aktivity pro chlapce z tvojí třídy 

10 A 

Jak moc se podle tebe starají o svůj vzhled dívky a jak chlapci (oblékání a líčení, základní 

hygiena a péče o své tělo a pleť atd.? 

  B V čem vidíš konkrétní rozdíly? 

11   Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

  A Chování dívek ke konkrétnímu chlapci 

  B Chování dívek i chlapců (ve smíšeném kolektivu) ke konkrétnímu chlapci 

  C Chování chlapců ke konkrétnímu chlapci 

  D Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je?  

12   Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem jednotlivých spolužáků? 

  A Chování dívek ke konkrétnímu chlapci 

  B Chování dívek i chlapců (ve smíšeném kolektivu) ke konkrétnímu chlapci 

  C Chování chlapců ke konkrétnímu chlapci 

  D Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je?  
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Třída T3B: 

Otázka č. 1 

Je pro tebe důležité, jak vypadáš? 

  ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 2 9 1 0 

  17% 75% 8% 0% 

dívky 11 7 0 0 

  61% 39% 0% 0% 

celkem 13 16 1 0 

  43% 53% 3% 0% 

 

Otázka č. 2 

Zajímáš se o módu a aktuální módní trendy? 

  ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 0 4 5 3 

  0% 33% 42% 25% 

dívky 4 7 5 2 

  22% 39% 28% 11% 

celkem 4 11 10 5 

  13% 37% 33% 17% 

 

Otázka č. 3 

Kolik času v průběhu dne přibližně strávíš úpravou svého vzhledu (oblékání a líčení, základní 

hygiena a péče o své tělo a pleť atd.)?  

  5-10 min 15 min 30 min 1 hod 

více než 1 

hod 

nedokážu 

posoudit 

chlapci 4 7 1 0 0 0 

  33% 58% 8% 0% 0% 0% 

dívky 4 2 6 3 1 2 

  22% 11% 33% 17% 6% 11% 

celkem 8 9 7 3 1 2 

  27% 30% 23% 10% 3% 7% 
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Otázka č. 4 

Je pro tebe u vytváření dojmu o druhém člověku 

důležité, jak daný člověk vypadá? 

  ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 0 6 5 1 

  0% 50% 42% 8% 

dívky 1 9 6 2 

  6% 50% 33% 11% 

celkem 1 15 11 3 

  3% 50% 37% 10% 

 

Otázka č. 5 

Je pro tvůj vztah k lidem důležité, jak druzí vypadají?  

  ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 0 4 7 1 

  0% 33% 58% 8% 

dívky 1 4 10 3 

  6% 22% 56% 17% 

celkem 1 8 17 4 

  3% 27% 57% 13% 

 

Otázka č. 6 A 

Jak moc je pro tebe důležitá postava při posuzování vzhledu člověka? 

  důležité 

poměrně 

důležité poměrně nedůležité nedůležité 

chlapci 2 5 4 1 

  17% 42% 33% 8% 

dívky 1 8 6 3 

  6% 44% 33% 17% 

celkem 3 13 10 4 

  10% 43% 33% 13% 

 

Otázka č. 6 B 

Jak moc je pro tebe důležité oblečení a doplňky při posuzování vzhledu 

člověka? 

  důležité 

poměrně 

důležité poměrně nedůležité nedůležité 

chlapci 2 2 6 2 

  17% 17% 50% 17% 

dívky 3 7 5 3 

  17% 39% 28% 17% 

celkem 5 9 11 5 

  17% 30% 37% 17% 
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Otázka č. 6 C 

Jak moc jsou pro tebe důležité rysy obličeje při posuzování vzhledu člověka? 

  důležité 

poměrně 

důležité poměrně nedůležité nedůležité 

chlapci 3 3 5 1 

  25% 25% 42% 8% 

dívky 2 7 8 1 

  11% 39% 44% 6% 

celkem 5 10 13 2 

  17% 33% 43% 7% 

 

Otázka č. 6 D 

Jak moc je pro tebe důležitá úprava obličeje (líčení) při posuzování vzhledu 

člověka? 

  důležité 

poměrně 

důležité poměrně nedůležité nedůležité 

chlapci 0 2 5 5 

  0% 17% 42% 42% 

dívky 3 4 7 4 

  17% 22% 39% 22% 

celkem 3 6 12 9 

  10% 20% 40% 30% 

 

Otázka č. 6 E 

Jak moc jsou pro tebe důležité vlasy a jejich úprava při posuzování vzhledu 

člověka? 

  důležité 

poměrně 

důležité poměrně nedůležité nedůležité 

chlapci 1 6 4 1 

  8% 50% 33% 8% 

dívky 3 5 9 1 

  17% 28% 50% 6% 

celkem 4 11 13 2 

  13% 37% 43% 7% 
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Otázka č. 7 A 

Jaká je tvoje představa „ideálního chlapce“? Jaké by měl mít vlastnosti? 

Chlapci: 

Daniel společenský, komunikativní, milý, hodný, ohleduplný 

David komunikativní, společenský, milý, přátelský, ohleduplný, shovívavý, normální 

Erik vtipný, inteligentní 

Karel chytrý, sportovně nadaný 

Libor přátelský, spravedlivý, štědrý 

Marek upřímný, přátelský, veselý 

Michal milý, hodný, ochotný, komunikativní, důvěřivý (ale ne naivín) 

Miroslav 

měl by být "chlap", ne Justin Bieber č. 2 (ne zženštilý), měl by mít tvrdou povahu, nenechat se 

shazovat, neurážet se, nebýt naivní 

Ondřej sebevědomý, přátelský, společenský 

Radek kamarádský, vtipný, chytrý 

Robert kamarádský, srandovní 

Tomáš 

hodný, ne však přecitlivělý, šikovný, s dobrým smyslem pro humor, musí si ze sebe umět udělat 

srandu 

 

Osobnostní charakteristiky (chlapci, T3B) 

dimenze 

schopnosti, 

nadání povahové vlastnosti sociální dovednosti další 

kategorie 

inteligentní, 

chytrý 3x milý 3x přátelský, kamarádský 6x normální 1x 

  šikovný 1x hodný 3x 

vtipný, srandovní, dobrý 

smysl pro humor 5x "být chlap" 1x 

  

sportovně 

nadaný 1x ohleduplný 2x komunikativní 3x     

  

  

nebýt naivní  2x společenský 3x     

      shovívavý 1x veselý 1x     

      spravedlivý 1x         

      štědrý 1x         

      upřímný 1x         

      ochotný 1x         

      důvěřivý 1x         

      sebevědomý 1x         

      ne přecitlivělý 1x         

 

Dívky:  

Andrea ambiciózní, sebevědomý, před nějakým rozhodnutím si umět poradit, chytrý 

Aneta vstřícný, bystrý, chytrý, chápavý, vtipný, přizpůsobivý, pohotový, vnímavý, obětavý 

Barbora nedokážu posoudit, ještě jsem neměla tu čest 

Daniela hodný, milý, gentleman, chytrý, slušný, tolerantní 

Helena nestará se o svůj vzhled, umí se opít a zhulit, není romantickej 

Irena hodný, milý, chytrý, nenamachrovaný 
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Kamila 

hodný, pozorný, měl by býl alespoň v základech gentleman, když bude mít děvče, tak by ho měl 

upřednostňovat 

Kristýna milý, chytrý, rozumí mi (chápe mé myšlení a úvahy), bohatý (alespoň ne na dně) 

Lucie 

milý, pracovitý, bohatý, chytrý, společenský, elegantní, zručný, milující, usměvavý, přátelský, moderní, 

neúchylný, starostlivý 

Marta bohatý, čistotný, spíše ten "zlý" kluk, nekuřák a nefetuje! 

Martina hodný, milý, odvážný (ne srab), chytrý, namachrovaný (velký ego) 

Michaela 

měl by být hodný a vstřícný, měl by mi věnovat svůj volný čas, rozhodně by mi neměl nic tajit a chodit za 

jinýma holkama, pokud se nejedná o kamarádství. A měl by tu pro mě vždycky být, bez ohledu na to, co 

říkají ostatní a být ochotný mi pomoct. 

Natálie milý, hezký, hodný, laskavý, trochu skromný (ale ne moc) 

Pavlína milý, vzdělaný, vysoký, společenský 

Radka empatický, inteligentní, hodný, tolerantní, trochu cvok 

Simona hodný, chytrý, slušný (ne vulgární), brající ohledy i na ženy, nemyslí si, že jsou ženy podřadné 

Šárka milý, chytrý, vtipný, romantický, snášenlivý 

Zuzana rozumný, inteligentní, milý, svým způsobem roztomilý, spolehlivý, uvědomělý, citově vyspělý, vstřícný 

 

Osobnostní charakteristiky (dívky T3B) 

dimenze schopnosti, nadání povahové vlastnosti sociální dovednosti další 

kategorie 

chytrý, inteligentní, 

vzdělaný 12x milý 9x vtipný 2x bohatý 3x 

  bystrý  1x hodný 8x společenský 2x moderní 1x 

  rozumný  1x vnímavý, pozorný 4x usměvavý 1x "zlý" kluk 1x 

  pohotový  1x vstřícný 3x přátelský 1x nekouří 1x 

  pracovitý  1x tolerantní 3x     nefetuje 1x 

  zručný  1x 

ambiciózní, 

sebevědomý 2x     

trochu 

cvok 1x 

      přizpůsobivý 2x     

citově 

vyspělý 1x 

      obětavý 2x         

      gentleman 2x         

      slušný 2x         

      nenamachrovaný 2x         

      chápavý 1x         

      milující 1x         

      starostlivý 1x         

      odvážný 1x         

      laskavý 1x         

      trochu skromný 1x         

      empatický 1x         

      romantický 1x         

      spolehlivý 1x         
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Otázka č. 7 B 

Jaká je tvoje představa „ideálního chlapce“? Jak by měl vzhledově vypadat? 

Chlapci:  

Daniel štíhlý, spíše svalnatý, krásné blonďaté vlasy :D, vysoký 

David sportovní postava, ostatní není důležité 

Erik vysoký, štíhlý, čistotný 

Karel vysoký, štíhlý 

Libor to je jedno 

Marek je to úplně jedno 

Michal 

tmavé vlasy (nejlépe kudrnaté), pěkné lícní kosti, hnědé nebo modré oči, ideálně černé 

oblečení  

Miroslav měl by mít vypracovanou postavu (svaly), měl by být hubený 

Ondřej nepodstatné 

Radek upravený, průměrná postava 

Robert upraveně, ale ne moc 

Tomáš být svalnatý, starat se o svůj vzhled, používat deodoranty (aby nesmrděl) 

 

Vzhledové charakteristiky (chlapci T3B) 

dimenze postava 

oblečení a 

doplňky rysy obličeje vlasy další 

kategorie štíhlý 4x 

černé 

oblečení 1x 

pěkné 

lícní kosti 1x blonďaté 1x 

vzhled není 

důležitý 4x 

  

svalnatý, 

sportovní 

postava 4x     hnědé oči 1x tmavé 1x 

čistotný, 

upravený 3x 

  vysoký 3x     modré oči 1x kudrnaté 1x 

starat se o svůj 

vzhled 1x 

  

průměrná 

postava 1x             

používat 

deodoranty 1x 

 

Dívky: 

Andrea ani tlustý, ani příliš hubený, ani příliš malý, ani příliš velký, dlouhé vlasy 

Aneta stačilo by normálně, nic speciálního, žádné zvláštní ozdoby 

Barbora nedokážu posoudit, ještě jsem neměla tu čest 

Daniela hezký, o něco vyšší než já, aby sportoval 

Helena vypracovaný tělo, svaly, tetování, piercing, tunel v uchu, chlupy jenom na nohou a rukou 

Irena svalnatý, potetovaný, upravený 

Kamila 

neměl by být špatně oblékaný, měl by mít spíš ostřejší rysy v obličeji, měl by sportovat a vypadat podle 

toho 

Kristýna 

né novodobý styl! (One Direction, Justin Bieber…), svalnatý, tmavá pleť - nejlépe černoch, tmavé oči, 

vysoký, silný, voňavý 

Lucie tmavé vlasy, středně svalnatá postava, vyšší než já, brýle kdyby měl 

Marta měl by být vyšší než já, hnědé oči, tmavé vlasy a spíše kratší, svalnatý, buchtičky na břiše, ne obří nos! 

Martina svalnatý, nepotetovaný, vkusný (oblékání atd.), hnědé a ne moc dlouhé vlasy 

Michaela 

Říká se, že na vzhledu nezáleží, ale podle mě trochu ano, protože přece nemůžu chodit s někým, kdo se mi 

nelíbí. Takže by měl být asi aspoň trochu hezký, ale rozhodně ne žádný povrchní "šampónek". A měl by 
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být alespoň trochu vyšší než já. 

Natálie krásný 

Pavlína neměl by mít hrozně nagelované vlasy 

Radka ne úplně tlustý, klidně dlouhé vlasy, spíše vyšší než menší 

Simona hezký v obličeji, vypracované tělo, vyšší než já, sportovní typ 

Šárka pěkné oči, málo beďarů, svalnaté tělo 

Zuzana 

o trochu vyšší než já, kratší vlasy (ale ne až moc krátké), štíhlý, upravený (nesmí smrdět, umyté vlasy, 

upravené nehty…) a alespoň trochu hezký 

 

Vzhledové charakteristiky (dívky T3B) 

dimenze postava 

oblečení a 

doplňky rysy obličeje vlasy další 

kategorie vysoký 9x 

hezky 

(vkusně) 

oblékaný 2x 

hezký, 

krásný 6x krátké 3x 

čistotný, 

upravený 3x 

  

svaly, 

vypracovan

é tělo 9x tetování 2x tmavé oči 2x tmavé 3x 

chlupy jen 

nohy a ruce 1x 

  

sportovní 

typ 3x 

žádné 

zvláštní 

ozdoby 1x tmavá pleť 1x dlouhé 2x normální 1x 

  

štíhlý (ne 

tlustý) 3x piercing 1x 

ostřejší rysy 

obličeje 1x 

ne 

nagelova

né  1x elegantní 1x 

  ne hubený 1x tunel v uchu 1x ne obří nos 1x     voňavý 1x 

      brýle 1x pěkné oči 1x         

      

nepotetovan

ý 1x ne beďary 1x         

 

Otázka č. 8 

Kolik času v průběhu dne by měli podle tebe chlapci průběžně trávit úpravou vzhledu 

(oblékání a líčení, základní hygiena a péče o své tělo a pleť atd.)? 

  5-10 min 15 min 30 min 1 hod 

více než 1 

hod 

nedokážu 

posoudit 

chlapci 5 6 0 0 0 1 

  42% 50% 0% 0% 0% 8% 

dívky 8 4 4 1 0 1 

  44% 22% 22% 6% 0% 6% 

celkem 13 10 4 1 0 2 

  43% 33% 13% 3% 0% 7% 
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Otázka č. 9 A 

O kterých z následujících aktivit se domníváš, že jsou vhodné pro chlapce? 

  chlapci   dívky   celkem   

sprchování 12 100% 18 100% 30 100% 

mytí vlasů 12 100% 18 100% 30 100% 

česání a běžná úprava vlasů 12 100% 16 89% 28 93% 

fénování vlasů 10 83% 7 39% 17 57% 

gelování vlasů 6 50% 6 33% 12 40% 

stříhání vlasů 12 100% 18 100% 30 100% 

barvení vlasů 2 17% 3 17% 5 17% 

čištění zubů 12 100% 18 100% 30 100% 

používání parfému/deodorantu 12 100% 18 100% 30 100% 

líčení (zvýraznění očí, používání pudru atd.) 0 0% 0 0% 0 0% 

stříhání nehtů 12 100% 18 100% 30 100% 

lakování nehtů 0 0% 0 0% 0 0% 

používání tělové kosmetiky (tělové mléko atd.) 3 25% 5 28% 8 27% 

používání pleťové kosmetiky (denní a noční krémy, 

tonika atd.) 
4 

33% 3 17% 7 23% 

používání jeleního loje 10 83% 13 72% 23 77% 

používání krému na ruce 2 17% 10 56% 12 40% 

používání krému na nohy 2 17% 4 22% 6 20% 

holení obličeje 11 92% 16 89% 27 90% 

holení podpaží 5 42% 12 67% 17 57% 

Holení nohou 1 8% 3 17% 4 13% 

denní výměna spodního prádla 12 100% 18 100% 30 100% 

denní výměna svrchního oblečení 12 100% 17 94% 29 97% 

nošení textilních doplňků (šátky, šály, čepice atd.) 11 92% 13 72% 24 80% 

nošení naušnice/naušnic 3 25% 4 22% 7 23% 

nošení prstenů 3 25% 5 28% 8 27% 

nošení řetězů/řetízků 5 42% 5 28% 10 33% 

nošení náramků 8 67% 7 39% 15 50% 

nošení piercingu 3 25% 6 33% 9 30% 

tetování 5 42% 12 67% 17 57% 

 

Otázka č. 9 B 

O kterých z následujících aktivit se domníváš, že jsou nevhodné pro chlapce?  

  chlapci   dívky   celkem   

sprchování 0 0% 0 0% 0 0% 

mytí vlasů 0 0% 0 0% 0 0% 

česání a běžná úprava vlasů 0 0% 2 11% 2 7% 

fénování vlasů 2 17% 11 61% 13 43% 

gelování vlasů 6 50% 12 67% 18 60% 

stříhání vlasů 0 0% 0 0% 0 0% 

barvení vlasů 10 83% 15 83% 25 83% 
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čištění zubů 0 0% 0 0% 0 0% 

používání parfému/deodorantu 0 0% 0 0% 0 0% 

líčení (zvýraznění očí, používání pudru atd.) 12 100% 18 100% 30 100% 

stříhání nehtů 0 0% 0 0% 0 0% 

lakování nehtů 12 100% 18 100% 30 100% 

používání tělové kosmetiky (tělové mléko atd.) 9 75% 13 72% 22 73% 

používání pleťové kosmetiky (denní a noční krémy, 

tonika atd.) 
8 

67% 15 83% 23 77% 

používání jeleního loje 2 17% 6 33% 8 27% 

používání krému na ruce 10 83% 8 44% 18 60% 

používání krému na nohy 9 75% 14 78% 23 77% 

holení obličeje 1 8% 2 11% 3 10% 

holení podpaží 7 58% 6 33% 13 43% 

Holení nohou 11 92% 15 83% 26 87% 

denní výměna spodního prádla 1 8% 0 0% 1 3% 

denní výměna svrchního oblečení 0 0% 1 6% 1 3% 

nošení textilních doplňků (šátky, šály, čepice atd.) 1 8% 5 28% 6 20% 

nošení naušnice/naušnic 9 75% 14 78% 13 43% 

nošení prstenů 9 75% 13 72% 22 73% 

nošení řetězů/řetízků 7 58% 13 72% 20 67% 

nošení náramků 4 33% 11 61% 15 50% 

nošení piercingu 9 75% 12 67% 21 70% 

tetování 7 58% 6 33% 13 43% 

 

Otázka č. 9 C 

 O kterých z následujících aktivit se domníváš, že jsou typické pro chlapce z tvojí třídy? 

  chlapci   dívky   celkem   

sprchování 11 92% 15 83% 26 87% 

mytí vlasů 11 92% 11 61% 22 73% 

česání a běžná úprava vlasů 11 92% 12 67% 23 77% 

fénování vlasů 7 58% 7 39% 14 47% 

gelování vlasů 7 58% 11 61% 19 63% 

stříhání vlasů 8 67% 15 83% 23 77% 

barvení vlasů 1 8% 0 0% 1 3% 

čištění zubů 10 83% 15 83% 25 83% 

používání parfému/deodorantu 11 92% 15 83% 26 87% 

líčení (zvýraznění očí, používání pudru atd.) 0 0% 0 0% 0 0% 

stříhání nehtů 6 50% 15 83% 21 70% 

lakování nehtů 0 0% 0 0% 0 0% 

používání tělové kosmetiky (tělové mléko atd.) 0 0% 0 0% 0 0% 

používání pleťové kosmetiky (denní a noční krémy, 

tonika atd.) 
0 

0% 0 0% 0 0% 

používání jeleního loje 0 0% 2 11% 2 7% 

používání krému na ruce 0 0% 0 0% 0 0% 

používání krému na nohy 0 0% 0 0% 0 0% 
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holení obličeje 1 8% 3 17% 4 13% 

holení podpaží 0 0% 3 17% 3 10% 

Holení nohou 0 0% 1 6% 1 3% 

denní výměna spodního prádla 10 83% 14 78% 24 80% 

denní výměna svrchního oblečení 6 50% 5 28% 11 37% 

nošení textilních doplňků (šátky, šály, čepice atd.) 8 67% 4 22% 12 40% 

nošení naušnice/naušnic 0 0% 0 0% 0 0% 

nošení prstenů 0 0% 0 0% 0 0% 

nošení řetězů/řetízků 1 8% 3 17% 4 13% 

nošení náramků 1 8% 4 22% 5 17% 

nošení piercingu 0 0% 0 0% 0 0% 

tetování 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Otázka č. 10 A 

Jak moc se podle tebe starají o svůj vzhled dívky a jak chlapci (oblékání a líčení, základní hygiena a péče o své tělo a 

pleť atd.? 

 

Dívky věnují 

svému vzhledu 

více času než 

chlapci 

Chlapci věnují 

svému vzhledu 

více času než dívk 

Dívky a chlapci věnují 

svému vzhledu 

přibližně stejně času 

Nelze říci, že by se dívky nebo chlapci 

věnovali svému vzhledu více, protože je 

to zcela individuální 

chlapci 8 0 0 4 

  90% 0% 0% 10% 

dívky 8 0 2 8 

  60% 0% 7% 33% 

celkem 16 0 2 12 

  72% 0% 4% 24% 

 

Otázka č. 10 B 

V čem vidíš konkrétní rozdíly? 

Chlapci: 

Daniel žádné - holky jsou u toho dýl 

David ve stereotypech a návycích jednotlivců, záleží na pohlaví a konkrétních osobách 

Erik dívky se potřebují nalíčit a to zabere mnoho času 

Karel dívky se líčí, více si upravují vlasy… 

Libor dívky se starají hlavně o pleť a ochlupení, chlapci hlavně o vlasy a kníry 

Marek  X 

Michal 

Většina dívek v dnešní době se líčí a aby vypadaly dobře, musí strávit spoustu času u zrcadla s make-upem 

a jinými líčidly. Chlapci ve věku okolo 10 let se o svůj vzhled nestarají (alespoň u mě to tak bylo), o vzhled 

jsem se začal více starat zhruba v 7. třídě a myslím, že u ostatních to tak bylo taky. 

Miroslav  X 

Ondřej dívky se obecně musí věnovat svému vzhledu více - líčí se, malují nehty, parfémují atd. 

Radek dívky se většinou líčí, někdy žehlí vlasy, chlapci se holí, někdy se češou a gelují vlasy 

Robert líčení, fénování, lakování atd. - trvá déle než česání vlasů, tudíž dívkám trvá déle 
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Tomáš v barvení vlasů, lakování nehtů, líčení atd. 

 

Dívky: 

Andrea chlapci se nelíčí, nemají naušnice, přívěšky atd., méně dbají na svůj vzhled 

Aneta chlapci při úpravě dávají důraz na konkrétní věci, zatímco dívky se snaží nezanedbat nic 

Barbora pokud se dívky líčí, potom je rozdíl větší, ale ne všechny to dělají 

Daniela  X 

Helena 

mám pocit, že je to dost individuální. Ale je pravda, že větší potřebu starat se o svůj vzhled mají asi 

dívky…ale v téhle době už vážně nevím 

Irena 

většinou se holky líčí, oblékají a upravují více než kluci, ale také to nemusí být vždycky. Ale obvykle se 

úprava holek a kluků liší v: líčení, péče o pleť, sledování trendů 

Kamila 

dívky podle mě v dnešní době zbytečně a ještě k tomu používají líčidla, takže jim "celková hygiena" trvá 

déle (ale myslím si, že každý je krásný i bez líčidel). O tom kluci ani nepřemýšlí, ti se hlavně v mém věku 

starají o své vousy. 

Kristýna 

dívky se líčí, chlapci ne. Poslední dobou se chlapci "upravují" podobně jako dívky (což je veliké mínus) - 

vypadají "gayo" a né "drsně". Někteří chlapci na svůj vzhled ale úplně kašlou 

Lucie 

zkrátka chlapcům nevadí, že mají na obličeji spousty beďarů, moc o sebe nepečují a dívky ty se za 

jednoho beďara mohou zabít 

Marta dívky se malují, zaplétají si vlasy, holí si nohy… 

Martina líčení, zájem o módní trendy 

Michaela 

chlapci jsou často přirozenější než některé  dívky vzhledem k tomu, že se většina chlapců nelíčí a nepečují 

o své tělo a pleť tak jako dívky 

Natálie 

dívky se líčí již delší dobu a ve společnosti je to potřeba a kluci se o sebe starají jen, aby udělali dojem, 

ne aby se udrželi ve společnosti 

Pavlína dívky se líčí a chlapci si zase více gelují vlasy 

Radka 

dívky mívají propracovanější oblečení a outfit, ale to neznamená, že se při jejich vymýšlení potrápí méně. 

Chlapci se oblékají dobře, aby se líbili ostatním, zatímco dívky se oblékají dobře kvůli svému vlastnímu 

dobrému pocitu, ale to vše je relativní a individuální 

Simona 

chlapcům bývá často jedno, jak vypadají a co mají na sobě. Je jím také jedno, jestli smrdí - pro dívky 

nechutné 

Šárka 

dívky se líčí, hezky se oblékají atd., aby si svým vzhledem zvedly sebevědomí, dívky jsou totiž skromější 

než chlapci. Klukům je celkem jedno, jak vypadají, protože mají moc vysoké ego, aby si uvědomili, že 

nejsou tak dokonalí, jak si o sobě myslí- 

Zuzana 

v typu upravování - dívky se líčí, ale za to méně si podle mě upravují vlasy. Chlapci se poslední dobou 

začínají více upravovat, např. si gelují hlasy atd. 

 

Otázka č. 11 A 

Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

Chování dívek ke konkrétnímu chlapci 

  ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 7 5 0 0 

  58% 42% 0% 0% 

dívky 7 8 2 1 

  39% 44% 11% 6% 

celkem 14 13 2 1 

  47% 43% 7% 3% 
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Otázka č. 11 B 

Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

Chování dívek i chlapců (ve smíšeném kolektivu) ke konkrétnímu chlapci 

  ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 3 7 2 0 

  25% 58% 17% 0% 

dívky 4 9 5 0 

  22% 50% 28% 0% 

celkem 7 16 7 0 

  23% 53% 23% 0% 

 

Otázka č. 11 C 

Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

Chování chlapců ke konkrétnímu chlapci 

  ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 1 4 6 1 

  8% 33% 50% 8% 

dívky 3 6 6 3 

  17% 33% 33% 17% 

celkem 4 10 12 4 

  13% 33% 40% 13% 

 

Otázka č. 11 D 

Chlapci: 

Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je? 

Daniel nafoukaní, sebevědomí 

David v bohatém, nepřátelském, nekamarádském kolektivu 

Erik vzhled někdy vede k popularitě a to ovlivňuje chování studentů 

Karel X 

Libor X 

Marek X 

Michal X 

Miroslav v mém případě. Vypadal jsem jako sumec, tak jsem sumec. 

Ondřej X 

Radek například dívkám záleží na vzhledu chlapců. 

Robert 

Když se někdo nemyje, nečeše, tak ho holky a kluci ponižují/odvrhují, ale čím jsem starší ročník, 

tím více dospíváme 

Tomáš ne 
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Dívky: 

Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je? 

Andrea  X 

Aneta  X 

Barbora u dívek je to zcela automatické 

Daniela  X 

Helena tak určitě třeba "silnější" lidi jsou větším terčem posměchu  

Irena  X 

Kamila třeba kluci z mé třídy si občas dělají z někoho srandu, když dlouho nosí stejné tričko nebo tak  

Kristýna 

když se dívce chlapec líbí, tak jde vždy o vzhled, na předchozí škole třída šikanovala ty, co neměli "in" 

oblečení 

Lucie  X 

Marta pokud je určitý chlapec atraktivní, tak k němu nejsem hnusná 

Martina např. když dívky s chlapci flirtují 

Michaela  X 

Natálie jo Filip smrdí, a proto ho nemají rádi 

Pavlína  X 

Radka 

v mnoha situacích. Všichni se navzájem dobírají, pokud má někdo nějaký nedostatek v oblečení 

(roztržené, špinavé) a dělají si z něj legraci. Naopak, když někdo přijde s nagelovanými vlasy, tak se s 

ním všichni baví atd. 

Simona  X 

Šárka  X 

Zuzana  X 

 

Otázka č. 12 A 

Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem jednotlivých spolužáků? 

Chování dívek ke konkrétnímu chlapci 

  ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 7 4 1 0 

  58% 33% 8% 0% 

dívky 6 9 3 0 

  33% 50% 17% 0% 

celkem 13 13 4 0 

  43% 43% 13% 0% 
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Otázka č. 12 B 

Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem jednotlivých spolužáků? 

Chování dívek i chlapců (ve smíšeném kolektivu) ke konkrétnímu chlapci 

  ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 2 4 6 0 

  17% 33% 50% 0% 

dívky 4 12 2 0 

  22% 67% 11% 0% 

celkem 6 16 8 0 

  20% 53% 27% 0% 

 

Otázka č. 12 C 

Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem jednotlivých spolužáků? 

Chování chlapců ke konkrétnímu chlapci 

  ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 1 2 7 2 

  8% 17% 58% 17% 

dívky 2 8 8 0 

  11% 44% 44% 0% 

celkem 3 10 15 2 

  10% 33% 50% 7% 

 

Otázka č. 12 D 

Chlapci: 

Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem jednotlivých spolužáků? 

Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je? 

Daniel  X 

David  X 

Erik každý se spíše chce bavit s populárními spolužáky 

Karel  X 

Libor  X 

Marek  X 

Michal 

myslím, že hlavně u dívek záleží např. na oblečení více než u chlapců, dívky nakupují více oblečení, s 

dívkou, která se o své oblečení nestará, se bude bavit méně lidí než s dívkou oblečenou podle módy, která 

bude rozhodně populárnější 

Miroslav Justin Bieber - idol všech dívek a přitom vypadá jak buzna 

Ondřej  X 

Radek když někdo chce být populární ve třídě, tak se musí umět oblékat a správně se chovat 

Robert  X 

Tomáš když konkrétní chlapec dokáže dobře pobavit, chovají se k němu lépe než k těm opačným 
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Dívky: 

Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem jednotlivých spolužáků? 

Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je? 

Andrea  X 

Aneta  X 

Barbora  X 

Daniela  X 

Helena myslím si, že to tak je všude a je to vidět i v naší třídě, že ti "hezčí" jsou oblíbenější 

Irena  X 

Kamila 

když je někdo charismatický a vzhledově hezký, tak mívá jednoduše víc "obdivovačů" nebo "kamarádů", 

má v kolektivu větší váhu než někdo jiný 

Kristýna popisování chlapce z cizí třídy - "ten hezkej", obdivování oblečení "máš super svetr" 

Lucie 

pokud chlapec nemá dobré oblečení a vzhled a není ani bohatý. Ale všechno to také může být prvním 

dojmem 

Marta  X 

Martina  X 

Michaela  X 

Natálie ti super hezcí jsou oblíbení 

Pavlína  X 

Radka 

u chlapců - zajímá je jenom povaha vůdčí osobnosti, chlapci a dívky - vzhled je velice důležitý, ale 

dobrý vzhled je často spojen s povahou, která by sama o sobě způsobovala popularitu 

Simona  X 

Šárka  X 

Zuzana  X 
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Třída 1S: 

Otázka č. 1 

Je pro tebe důležité, jak vypadáš? 

 

ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 0 7 3 0 

  0% 70% 30% 0% 

dívky 7 6 2 0 

  47% 40% 13% 0% 

celkem 7 13 5 0 

  28% 52% 20% 0% 

 

Otázka č. 2 

Zajímáš se o módu a aktuální módní trendy? 

 

ano spíš ano spíše ne ne 

chlapci 0 2 7 1 

  0% 20% 70% 10% 

dívky 4 7 3 1 

  27% 47% 20% 7% 

celkem 4 9 10 2 

  16% 36% 40% 8% 

 

Otázka č. 3 

Kolik času v průběhu dne přibližně strávíš úpravou svého vzhledu (oblékání a líčení, základní hygiena a 

péče o své tělo a pleť atd.)? 

 

5-10 min 15 min 30 min 1 hod 

více než 1 

hod 

nedokážu 

posoudit 

chlapci 4 5 1 0 0 0 

  40% 50% 10% 0% 0% 0% 

dívky 2 4 5 2 2 0 

  13% 27% 33% 13% 13% 0% 

celkem 6 9 6 2 2 0 

  24% 36% 24% 8% 8% 0% 
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Otázka č. 4 

Je pro tebe u vytváření dojmu o druhém člověku důležité, jak 

daný člověk vypadá? 

 

ano spíš ano spíše ne ne 

chlapci 2 2 5 1 

  20% 20% 50% 10% 

dívky 2 5 8 0 

  13% 33% 53% 0% 

celkem 4 7 13 1 

  16% 28% 52% 4% 

 

Otázka č. 5 

Je pro tvůj vztah k lidem důležité, jak druzí vypadají?  

 

ano spíš ano spíše ne ne 

chlapci 0 2 6 2 

  0% 20% 60% 20% 

dívky 2 0 10 3 

  13% 0% 67% 20% 

celkem 2 2 16 5 

  8% 8% 64% 20% 

 

Otázka č. 6 A 

Jak moc je pro tebe důležitá postava při posuzování vzhledu člověka? 

 hodně důležité 

poměrně 

důležité poměrně nedůležité nedůležité 

chlapci 1 5 3 1 

  10% 50% 30% 10% 

dívky 2 4 7 2 

  13% 27% 47% 13% 

celkem 3 9 10 3 

  12% 36% 40% 12% 

 

Otázka č. 6 B 

  

Jak moc je pro tebe důležité oblečení a doplňky při posuzování vzhledu člověka? 

 důležité 

poměrně 

důležité poměrně nedůležité nedůležité 

chlapci 0 2 8 0 

  0% 20% 80% 0% 

dívky 1 5 7 2 

  7% 33% 47% 13% 

celkem 1 7 15 2 

  4% 28% 60% 8% 
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Otázka č. 6 C 

  

Jak moc jsou pro tebe důležité rysy obličeje při posuzování vzhledu člověka? 

 důležité 

poměrně 

důležité poměrně nedůležité nedůležité 

chlapci 1 6 2 1 

  10% 60% 20% 10% 

dívky 2 5 6 2 

  13% 33% 40% 13% 

celkem 3 11 7 4 

  12% 44% 28% 16% 

 

Otázka č. 6 D 

  

Jak moc je pro tebe důležité úprava obličeje (líčení) při posuzování vzhledu člověka? 

 důležité 

poměrně 

důležité poměrně nedůležité nedůležité 

chlapci 0 4 3 3 

  0% 40% 30% 30% 

dívky 1 1 7 6 

  7% 7% 47% 40% 

celkem 1 5 10 9 

  4% 20% 40% 36% 

 

Otázka č. 6 E 

  

Jak moc jsou pro tebe důležité vlasy a jejich úprava při posuzování vzhledu člověka? 

 důležité 

poměrně 

důležité poměrně nedůležité nedůležité 

chlapci 0 6 3 1 

  0% 60% 30% 10% 

dívky 2 10 2 1 

  13% 67% 13% 7% 

celkem 2 16 5 2 

  8% 64% 20% 8% 
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Otázka č. 7 A 

Jaká je tvoje představa „ideálního chlapce“? Jaké by měl mít vlastnosti? 

Chlapci: 

Adam příjemný, zábavný, vtipný, ochotný 

Dominik jako Chuck Norris - svaly + mozek, neměl by být cholerik 

Ivan kamarádský, sportovní, chytrý 

Jan 

gentleman vůči dívkám, neměl by být agresivní, ale ne úplně "slušňáček", ale zase by to neměl 

přehánět, aby se časem nedostal do nějakého závažnějšího problému, být trošku nad věcí 

Josef Já (úžasný, chytrý, neodolatelný, zábavný, sportovně nadaný) 

Martin milý, hodný, uctivý, čestný, odvážný, pravdomluvný, slušný, ochotný, věrný 

Pavel milý, hodný, chytrý 

Petr gentleman, rozvážný, vtipný, milý 

Roman neměl by se chovat jako dement 

Václav jako já 

 

Osobnostní charakteristiky (chlapci, 1S) 

dimenze 

schopnosti, 

nadání povahové vlastnosti sociální dovednosti další 

kategorie chytrý 3x milý 3x zábavný, vtipný 4x jako já 2x 

  sportovní 2x ochotný 2x kamarádský 1x úžasný  1x 

      gentleman 2x     neodolatelný  1x 

      hodný 2x     jako Chuck Norris  1x 

      příjemný  1x     

nechovat se jako 

dement  1x 

      ne agresivní  1x         

      uctivý  1x         

      čestný  1x         

      odvážný  1x         

      pravdomluvný  1x         

      věrný  1x         

      rozvážný  1x         

 

Dívky: 

Alena hodný, milý, upřímný, přátelský, zábavný, pozorný 

Dana chápavý, vtipný 

Eliška hodný, milý, inteligentní, vtipný, vstřícný, ochranitelský 

Eva zábavný, nebezpečný, ochranný, ne nudný 

Hana odvážný, chytrý 

Iva zábavný, aby s ním nebyla nuda, hustej 

Jana zábavný, milý, nápaditý, chápavý, neměl by se předvádět před klukama 

Lenka hodný, milý, nesobecký, přátelský, upřímný, zábavný, pozorný, před ostatníma se moc nepředvádět 

Marie 

milý, hodný, starostlivý, vtipný, aby nebyl srab a vždy se za mě postavil, ale zase aby to nebyl úplný 

andílek 

Markéta hodný, vtipný, chytrý, vstřícný, věrný, ne nafoukaný, trochu soutěživý, ochotný 
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Monika hodný, férový, ochranitelský 

Olga 

hodný, tolerantní, milý, vtipný, starostlivý, aby si stál za svým slovem, ale ne, že by se bál, pořádný 

chlap (nezáleží mu na vzhledu holky, ale na tom, jaké má srdce), v těžké situaci by byl oporou 

Petra hodný, milý, nekouří, nebere drogy, gentleman, rád vyslechne, nápomocný, chytrý, sebevědomý 

Romana vtipný, milý, přátelský, trochu rebel, chytrý, chápavý, pozorný 

Soňa se smyslem pro humor pozorný, trochu hodný, ale zároveň rebel, přátelský, komunikativní 

 

Osobnostní charakteristiky (dívky 1S) 

dimenze schopnosti, nadání povahové vlastnosti sociální dovednosti další 

kategorie 

inteligentní, 

chytrý 5x hodný 9x přátelský 9x trochu rebel 2x 

      milý 9x zábavný, vtipný 13x 

ne úplný 

andílek 1x 

      pozorný 4x komunikativní 1x nebezpečný 1x 

      chápavý 3x     hustej 1x 

      ochranitelský 3x     ne srab 1x 

      vstřícný 2x     nekouří 1x 

      upřímný 2x     nebere drogy 1x 

      starostlivý 2x         

      ochotný 2x         

      nesobecký 1x         

      odvážný 1x         

      věrný 1x         

      ne nafoukaný 1x         

      trochu soutěživý 1x         

      nápaditý 1x         

      férový 1x         

      tolerantní 1x         

      gentleman 1x         

      rád vyslechne 1x         

      sebevědomý 1x         

 

Otázka č. 7 B 

Jaká je tvoje představa „ideálního chlapce“? Jak by měl vzhledově vypadat? 

Chlapci: 

Adam hezký, upravený, silný, vysoký 

Dominik upravený, slušný účes, stačí, když nevypadá jako homeless 

Ivan nevím 

Jan 

na tom moc nezáleží, jen by neměl nosit nějaké např. roztrhané oblečení a měl by se alespoň 

mírně starat o hygienu 

Josef Já (krásný, oslňující) a nevypadat jako buzna 

Martin 

měl by být vyšší a štíhlé postavy s krátkými vlasy a brýlemi, aby vypadal dostatečně SEXY, jako 

Josef 

Pavel hezký 

Petr toť jest jedno, jelikož pro každého je jiný typ 
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Roman neměl by vypadat jako homosexuál 

Václav jako já 

 

Vzhledové charakteristiky (chlapci 1S) 

dimenze postava oblečení a doplňky rysy obličeje vlasy další 

kategorie vysoký 2x 

nenosit 

roztrhané 

oblečení 1x 

hezký, 

krásný 3x slušný účes 1x upravený 2x 

  silný 1x brýle 1x     krátké vlasy 1x jako já 2x 

  štíhlý 1x             

nevypadat jako 

buzna 2x 

                  

nevypadat jako 

homeless 1x 

                  oslňující 1x 

 

Dívky: 

Alena upravený 

Dana normálně 

Eliška tmavé vlasy, vysoký, sportovní typ, zajímavá barva očí 

Eva sportovec, krátké vlasy, velké oči, bez vousů, svaly 

Hana vyšší postavy, přiměřeně silný, hezké oči 

Iva svaly, sportovec, hubený, blonďaté vlasy, vysoký 

Jana neměl by mít mastné vlasy, štíhlejší, svalnatý, upravený, hezké oči 

Lenka štíhlejší, svalnatý, upravený 

Marie hnědé vlasy a oči, hubený, vyšší než já, ne dlouhé vlasy, sportovní typ 

Markéta vysoký, delší vlasy, veselé oči, štíhlý, sportovní typ 

Monika vysoký, štíhlý 

Olga 

poměrně vysoký, sportovec, neměl dlouhé vlasy jako holka, tmavá barva očí a vlasů, neměl 

piercing 

Petra 

vysoký, hezký, hnědé vlasy, nemusí být největší svalovec, bez vousů a kníru, jednoduché, ale hezké 

oblečení 

Romana 

na vzhledu tolik nezáleží, ale mohl by být hezký a na první pohled sympatický, vyšší než já, černé 

nebo hnědé vlasy, modré nebo hnědé oči 

Soňa vyšší než já, brunet, zelené oči, na vzhledu nezáleží tolik jako na povaze 

 

Vzhledové charakteristiky (dívky 1S) 

dimenze postava 

oblečení a 

doplňky  rysy obličeje vlasy další 

kategorie vysoký 10x 

jednoduché, 

ale hezké 1x hnědé oči 3x 

tmavé, 

hnědé 6x upravený 2x 

  

sportovní 

typ 6x     hezký 2x krátké 3x normálně 1x 

  

štíhlý, 

hubený 5x     bez vousů 2x blonďaté 1x ne piercing 1x 

  svaly 3x     

zajímavá 

barva oči 1x ne mastné 1x     

  silný 1x     velké oči 1x delší 1x     

  

nemusí být 

největší 1x     hezké oči 1x         
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svalovec 

          veselé oči 1x         

          zelené oči 1x         

          modré oči 1x         

 

Otázka č. 8 

Kolik času v průběhu dne by měli podle tebe chlapci průběžně trávit úpravou vzhledu (oblékání a líčení, 

základní hygiena a péče o své tělo a pleť atd.)? 

 

5-10 min 15 min 30 min 1 hod 

více než 1 

hod 

nedokážu 

posoudit 

chlapci 2 4 1 0 0 3 

  20% 40% 10% 0% 0% 30% 

dívky 1 6 0 0 0 8 

  7% 40% 0% 0% 0% 53% 

celkem 3 10 1 0 0 11 

  12% 40% 4% 0% 0% 44% 

 

Otázka č. 9 A 

O kterých z následujících aktivit se domníváš, že jsou vhodné pro chlapce? 

  chlapci   dívky   celkem   

sprchování 10 100% 15 100% 25 100% 

mytí vlasů 10 100% 15 100% 25 100% 

česání a běžná úprava 

vlasů 
10 100% 15 100% 25 100% 

fénování vlasů 5 50% 6 40% 11 44% 

gelování vlasů 5 50% 9 60% 14 56% 

stříhání vlasů 10 100% 15 100% 25 100% 

barvení vlasů 1 10% 1 7% 2 8% 

čištění zubů 10 100% 15 100% 25 100% 

používání 

parfému/deodorantu 
10 100% 15 100% 25 100% 

líčení (zvýraznění očí, 

používání pudru atd.) 
0 0% 0 0% 0 0% 

stříhání nehtů 10 100% 15 100% 25 100% 

lakování nehtů 0 0% 0 0% 0 0% 

používání tělové 

kosmetiky (tělové mléko 

atd.) 

1 10% 2 13% 3 12% 

používání pleťové 

kosmetiky (denní a 

noční krémy, tonika 

atd.) 

1 10% 1 7% 2 8% 

používání jeleního loje 6 60% 6 40% 12 48% 

používání krému na ruce 3 30% 4 27% 7 28% 

používání krému na 

nohy 
2 20% 3 20% 5 20% 

holení obličeje 9 90% 14 93% 23 92% 
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holení podpaží 6 60% 6 40% 12 48% 

Holení nohou 0 0% 1 7% 1 4% 

denní výměna spodního 

prádla 
10 100% 15 100% 25 100% 

denní výměna svrchního 

oblečení 
7 70% 12 80% 19 76% 

nošení textilních 

doplňků (šátky, šály, 

čepice atd.) 

8 80% 10 67% 18 72% 

nošení naušnice/naušnic 1 10% 5 33% 6 24% 

nošení prstenů 4 40% 3 20% 7 28% 

nošení řetězů/řetízků 5 50% 5 33% 10 40% 

nošení náramků 5 50% 9 60% 14 56% 

nošení piercingu 2 20% 3 20% 5 20% 

tetování 4 40% 7 47% 11 44% 

 

Otázka č. 9 B 

O kterých z následujících aktivit se domníváš, že jsou nevhodné pro chlapce? 

  chlapci   dívky   celkem   

sprchování 0 0% 0 0% 0 0% 

mytí vlasů 0 0% 0 0% 0 0% 

česání a běžná úprava vlasů 0 0% 0 0% 0 0% 

fénování vlasů 5 50% 9 60% 14 56% 

gelování vlasů 5 50% 6 40% 11 44% 

stříhání vlasů 0 0% 0 0% 0 0% 

barvení vlasů 9 90% 14 93% 13 52% 

čištění zubů 0 0% 0 0% 0 0% 

používání parfému/deodorantu 0 0% 0 0% 0 0% 

líčení (zvýraznění očí, používání pudru atd.) 10 100% 15 100% 25 100% 

stříhání nehtů 0 0% 0 0% 0 0% 

lakování nehtů 10 100% 15 100% 25 100% 

používání tělové kosmetiky (tělové mléko atd.) 9 90% 13 87% 14 56% 

používání pleťové kosmetiky (denní a noční krémy, 

tonika atd.) 
9 90% 14 93% 23 92% 

používání jeleního loje 4 40% 9 60% 13 52% 

používání krému na ruce 7 70% 11 73% 18 72% 

používání krému na nohy 8 80% 12 80% 20 80% 

holení obličeje 1 10% 1 7% 2 8% 

holení podpaží 4 40% 9 60% 13 52% 

Holení nohou 10 100% 14 93% 24 96% 

denní výměna spodního prádla 0 0% 0 0% 0 0% 

denní výměna svrchního oblečení 3 30% 3 20% 6 24% 

nošení textilních doplňků (šátky, šály, čepice atd.) 2 20% 5 33% 7 28% 

nošení naušnice/naušnic 10 100% 10 67% 20 80% 

nošení prstenů 6 60% 12 80% 18 72% 

nošení řetězů/řetízků 5 50% 10 67% 15 60% 
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nošení náramků 5 50% 6 40% 11 44% 

nošení piercingu 8 80% 12 80% 20 80% 

tetování 6 60% 8 53% 14 56% 

 

Otázka č. 9 C 

 O kterých z následujících aktivit se domníváš, že jsou typické pro chlapce z tvojí třídy? 

  chlapci   dívky   celkem   

sprchování 10 100% 15 100% 25 100% 

mytí vlasů 10 100% 11 73% 21 84% 

česání a běžná úprava vlasů 6 60% 3 20% 9 36% 

fénování vlasů 3 30% 0 0% 3 12% 

gelování vlasů 2 20% 0 0% 2 8% 

stříhání vlasů 8 80% 8 53% 16 64% 

barvení vlasů 0 0% 0 0% 0 0% 

čištění zubů 10 100% 15 100% 25 100% 

používání parfému/deodorantu 8 80% 0 0% 8 32% 

líčení (zvýraznění očí, používání pudru atd.) 0 0% 0 0% 0 0% 

stříhání nehtů 8 80% 13 87% 21 84% 

lakování nehtů 0 0% 0 0% 0 0% 

používání tělové kosmetiky (tělové mléko atd.) 0 0% 0 0% 0 0% 

používání pleťové kosmetiky (denní a noční krémy, 

tonika atd.) 
0 

0% 0 0% 0 0% 

používání jeleního loje 1 10% 1 7% 2 8% 

používání krému na ruce 0 0% 0 0% 0 0% 

používání krému na nohy 0 0% 0 0% 0 0% 

holení obličeje 3 30% 0 0% 3 12% 

holení podpaží 1 10% 0 0% 1 4% 

Holení nohou 0 0% 0 0% 0 0% 

denní výměna spodního prádla 8 80% 15 100% 23 92% 

denní výměna svrchního oblečení 4 40% 4 27% 8 32% 

nošení textilních doplňků (šátky, šály, čepice atd.) 4 40% 5 33% 9 36% 

nošení naušnice/naušnic 0 0% 0 0% 0 0% 

nošení prstenů 2 20% 0 0% 2 8% 

nošení řetězů/řetízků 3 30% 0 0% 3 12% 

nošení náramků 2 20% 0 0% 2 8% 

nošení piercingu 0 0% 0 0% 0 0% 

tetování 0 0% 0 0% 0 0% 
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Otázka č. 10 

Jak moc se podle tebe starají o svůj vzhled dívky a jak chlapci (oblékání a líčení, základní hygiena a péče o své tělo a 

pleť atd.? 

 

Dívky věnují 

svému vzhledu 

více času než 

chlapci 

Chlapci věnují 

svému vzhledu 

více času než 

dívky 

Dívky a chlapci 

věnují svému 

vzhledu přibližně 

stejně času 

Nelze říci, že by se dívky nebo chlapci věnovali 

svému vzhledu více, protože je to zcela 

individuální 

chlapci 9 0 0 1 

  90% 0% 0% 10% 

dívky 9 0 1 5 

  60% 0% 7% 33% 

celkem 18 0 1 6 

  72% 0% 4% 24% 

 

Otázka č. 10 B 

V čem vidíš konkrétní rozdíly? 

Chlapci: 

Adam nošení naušnic, česají se častěji, myjou si hlavu častěji 

Dominik  X 

Ivan dívky potřebují vypadat dobře 

Jan dívky se líčí a chlapci ne (to většinou způsobuje tento rozdíl) 

Josef kluci se nelíčí, neupravují si vlasy 

Martin 

dívky už jsou prostě takové, že se chtějí více líbit klukům, tak o sebe pečují, kluci tím neztrácejí příliš 

času, protože vědí, že jim stačí, jak vypadají 

Pavel dívky se malují a holí, já si holím jen podpaží 

Petr chlapci si obvykle nedělají pleťové masky, nelíčí se 

Roman 

tak určitě v líčení, protože chlapci (nemluvím o homosexuálech) se nelíčí vůbec, na rozdíl od holek, 

které stráví s make-upem až moc času 

Václav 

ženy se chtějí přirozeně zalíbit mužům, a proto ve většině případů věnují svému vzhledu více času než 

muži 

 

Dívky: 

Alena kluci se nemalují 

Dana  X 

Eliška dívky se snaží být krásnějšími, některým chlapcům je to jedno 

Eva líčení, česání, holení, pečování o pokožku 

Hana obecně svůj vzhled řeší více dívky, ale je to zcela individuální 

Iva líčení, česání, fénování, mytí dlouhých vlasů 

Jana většině dívek záleží na tom, jak vypadají, a proto tomu věnují hodně času, ale je to u každého jinak 

Lenka 

většinu dívek zajímá to, jak vypadají před ostatními, proto to některým trvá déle. Úprava vlasů, líčení, 

vybírání oblečení, základní hygiena. Ale je to individuální 

Marie 

dívky se líčí, dělají si všechny možné účesy, lakují si nehty apod., chlapci se ráno jenom obléknou, 

udělají si vlasy (oholí se) a jdou 

Markéta dívky se (většinou) věnují svému vzhledu věc než chlapci, ale jsou i výjimnky na obou stranách 

Monika dívky na to více dbají 
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Olga 

dívky se o svou postavu a pleť více zajímají - líčí se, nakupují více oblečení (není moc podstatné), 

chlapci (většinou) se starají o své tělo, aby byli silní, ale holky se líčí, aby se zas klukům líbily (já mo 

líčení moc nemusím) 

Petra každému nezáleží na vzhledu a někdy i holky se svému vzhledu věnují méně nebo skoro vůbec 

Romana dívky se např. líčí 

Soňa 

dívky tráví více času líčením, pleťovou kosmetikou a hygienou. Nelze však říci, že by to bylo u všech 

stejné, protože někteří kluci tráví hodně času např. česáním a gelováním. 

 

Otázka č. 11 A 

Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

Chování dívek ke konkrétnímu chlapci 

 

ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 2 6 2 0 

  20% 60% 20% 0% 

dívky 3 5 7 0 

  30% 50% 70% 0% 

celkem 5 11 9 0 

  20% 44% 36% 0% 

 

Otázka č. 11 B 

Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

  

Chování dívek i chlapců (ve smíšeném kolektivu) ke konkrétnímu chlapci 

 ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 0 5 5 0 

  0% 50% 50% 0% 

dívky 4 2 9 0 

  27% 13% 60% 0% 

celkem 4 7 14 0 

  16% 28% 56% 0% 

 

Otázka č. 11 C 

Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

  

Chování chlapců ke konkrétnímu chlapci 

 ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 1 2 4 3 

  10% 20% 40% 30% 

dívky 1 2 8 4 

  7% 13% 53% 27% 

celkem 2 4 12 7 

  8% 16% 48% 28% 
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Otázka č. 11 D 

Chlapci: 

Myslíš si, že vzhled spolužáka ovlivňuje to, jak se k němu ostatní chovají? 

Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je? 

Adam  X 

Dominik  X 

Ivan  X 

Jan  X 

Josef  X 

Martin 

někteří odsuzují člověka už jen proto, jak vypadá a je jim jedno, jaké má vlastnosti, protože je pro ně 

důležitější vzhled a jsou pyšní tak, že nesnesou jeho horší vzhled a to je možná špatně 

Pavel  X 

Petr  X 

Roman  X 

Václav snaha zapadnout do nějaké party 

 

Dívky: 

Alena  X 

Dana  X 

Eliška 

na minulé škole byl malý, hubený, ošklivý kluk, se kterým se nikdo nebavil. Nejspíš mé bývalé 

spolužáky odpuzoval 

Eva každý den ve třídě, nechci se s nimi bavit, poněvadž se mi nelíbí 

Hana  X 

Iva stále. Nikdo s nimi nechce sedět, protože smrdí 

Jana 

když se nějaké dívce líbí nějaký chlapec, tak se k němu chová jinak než k né příliš hezkému 

chlapci 

Lenka  X 

Marie  X 

Markéta 

málokdo se bohužel chová hezky k "ošklivým" lidem. Třeba tady ve třídě se s jedním 

"ošklivějším" klukem baví málokdo 

Monika měla jsem ve třídě tlustého kluka a všichni se mu za to smáli 

Olga když má chlapec na obličeji akné a je-li dívka či chlapec z jiné země - jiná pleť 

Petra  X 

Romana  X 

Soňa  X 
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Otázka č. 12 A 

Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem 

jednotlivých spolužáků? 

Chování dívek ke konkrétnímu chlapci 

 

ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 2 6 2 0 

  20% 60% 20% 0% 

dívky 4 10 1 0 

  27% 67% 7% 0% 

celkem 6 16 3 0 

  24% 64% 12% 0% 

 

Otázka č. 12 B 

Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem 

jednotlivých spolužáků? 

  

Chování dívek i chlapců (ve smíšeném kolektivu) ke konkrétnímu 

chlapci 

 ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 0 6 3 1 

  0% 60% 30% 10% 

dívky 3 6 6 0 

  20% 40% 40% 0% 

celkem 3 12 9 1 

  12% 48% 36% 4% 

 

Otázka č. 12 C 

Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem 

jednotlivých spolužáků? 

  

Chování chlapců ke konkrétnímu chlapci 

 ano spíše ano spíše ne ne 

chlapci 0 3 6 1 

  0% 30% 60% 10% 

dívky 2 1 9 3 

  8% 4% 36% 12% 

celkem 2 4 15 4 

  8% 16% 60% 16% 
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Otázka č. 12 D 

Chlapci: 

Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem jednotlivých spolužáků? 

Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je? 

Adam v mojí staré třídě byli nejoblíbenější ti s nejhezčím účesem a oblečením 

Dominik jasně, např. Martin smrdí, a tak se mu všichni vyhýbají 

Ivan  X 

Jan  X 

Josef  X 

Martin 

většina lidí posuzuje člověka jen podle toho, jak vypadá, a proto je potom populární, stačí si prostě 

nagelovat vlasy, koupit oblečení v New Yorkeru a možná si udělat to tetování a piersing a budou strašně 

cool, z čehož plyne, že ve valné většině případů má popularita co dělat se vzhledem 

Pavel  X 

Petr  X 

Roman  X 

Václav  X 

 

Dívky: 

Domníváš se, že existuje souvislost mezi popularitou a vzhledem jednotlivých spolužáků? 

Pokud ano, napadají tě konkrétní situace, kdy tomu tak bylo/je? 

Alena X 

Dana X 

Eliška 

ke krásnému, úžasnému, inteligentnímu…(všechny kladné vlastnosti) dívky i chlapci snadněji 

vzhlížejí, než k (všechny záporné vlastnosti) - ale jsou i vyjímky 

Eva X 

Hana X 

Iva X 

Jana X 

Lenka X 

Marie X 

Markéta V bývalé škole jsme měli malého (možná hezkého) spolužáka a toho měli všichni rádi. 

Monika X 

Olga je-li chlapec/holka bohatý/á, všichni si ho/jí všímají 

Petra X 

Romana X 

Soňa X 
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Příloha 4 – Medailonky chlapců 

Chlapci ze třídy T3B: 

Daniel sedí v poslední lavici u dveří s Davidem. Daniel je střední až vyšší a štíhlé postavy, má světle hnědé 

vlasy ne úplně na ježka, které nosil nagelované. V obličeji je lehce pihovatý a nenosí brýle. Jeho styl oblékání je 

spíše sportovní a ležérní – na sobě měl např. černou mikinu, jednobarevnou košili s límečkem, hnědé tričko 

s potiskem, černé kalhoty nebo spíše tmavé džíny, značkové boty Adidas. Je vidět, že se o své oblečení zajímá, 

každý den měl na sobě jiné tričko/mikinu a některé části oblečení byly značkové. Svým chováním ve třídě na mě 

působil otevřeně a poměrně přirozeně. V hodinách většinou dával pozor a zapisoval si do sešitů, někdy si 

chvílema povídal se svým sousedem Davidem. O přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil v partě 

s ostatními chlapci, občas i některými dívkami. Byl součástí kolektivu. 

David sedí v poslední lavici u dveří s Danielem. David je poměrně vysoký a poměrně štíhlý (nikoliv však 

vysportovaný), má krátké středně až tmavě hnědé vlasy, které si negeloval. Má trochu problematickou pleť a 

nenosí brýle. Zájem o módu pravděpodobně nemá – na sobě měl např. bílé tričko s dlouhým rukávem a nápisem 

„Big city“, které bylo poněkud upnuté (nejspíše o číslo menší velikost). Toto tričko jsem u něj zaznamenala 

v několika dnech. Dále měl např. žluté, volné tričko s krátkým rukávem a tmavé či světlé džíny, které mi naopak 

přišly spíše o konfekční velikost větší. Na nohou měl přezůvky značky Crocs. Svým chováním ve třídě na mě 

působil otevřeně. V hodinách většinou dával pozor a zapisoval si do sešitů, někdy si chvílema povídal se svým 

sousedem Danielem. O přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil v partě s ostatními chlapci, někdy 

byl velice hlučný (především se hlasitě smál). Byl součástí spíše chlapeckého kolektivu. 

Erik sedí ve druhé lavici u dveří s Tomášem. Některé dny chyběl, proto mé pozorování nemohlo být tolik přesné 

jako u jiných chlapců. Erik je chlapec vietnamského původu, proto byl vzhledově od ostatních žáků nejvíce 

rozdílný. Erik je malé, drobné a štíhlé postavy, má černé vlasy, které měl někdy nagelované, někdy ne. Nosí 

brýle. Jeho styl oblékání je spíše elegantní a ležérní – na sobě měl např. šedivý, rozepínací, elegantní svetr, černé 

triko s límečkem (značkové) nebo tmavě modrý svetr přes hlavu, tmavé džíny či černé kalhoty, tmavé ponožky a 

pantofle. Je vidět, že o módu a své oblečení zajímá. Svým chováním ve třídě na mě působil zakřiknutě. 

V hodinách většinou dával pozor a zapisoval si do sešitů. O přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil 

se sousedem Tomášem, někdy si četl knížku či odešel ze třídy ven. V partě s ostatními dětmi jsem ho příliš často 

neviděla (dva dny mého pozorování ale chyběl, proto nelze s určitostí tvrdit, že se ostatním vyhýbá), ale pokud 

se účastnil nějakého debatního spolku, zůstával spíše opodál a do konverzace se zapojoval málo.  

Karel sedí ve třetí lavici u dveří s Radkou.  Karel je vysoké a vysportované postavy, vlasy má hnědé a trochu 

delší (zasahují mu do očí), které si negeloval. Brýle nosil občas, pravděpodobně používal brýle na čtení. Jeho 

styl oblékání mi přišel nejednotný, na sobě měl např. volné (až vytahané) tmavé tričko s krátkým rukávem a 

kostkované kalhoty značky Rejoice nebo světle zelené tričko s obrázkem žraloka a světlé džíny či bílé triko 

s véčkovým výstřihem a opět světlé džíny. Na nohou měl přezůvky značky Crocs. Svým chováním ve třídě na 

mě působil samotářsky, možná až odstrčeně. V hodinách většinou dával pozor, o přestávkách jsem zaznamenala, 

že se většinou s dalšími dětmi moc nebavil. Některé přestávky si hrál s mobilem a dění ve třídě příliš neřešil.  
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Libor sedí ve druhé lavici u dveří s Michalem. Některé dny chyběl, proto mé pozorování nemohlo být tolik 

přesné jako u jiných chlapců. Libor je průměrné postavy, vlasy má hnědé a krátké, negeluje si je. Brýle nenosí, 

má mírně problematickou pleť. Vzhledem k tomu, že několikrát chyběl, tak nejsem schopná přesně popsat jeho 

styl oblékání. Na sobě měl hnědou mikinu s kapucí a nápisem (poměrně moderní) a džíny. Svým chováním ve 

třídě na mě působil poněkud odměřeně. V hodinách většinou dával pozor a zapisoval si do sešitů. O přestávkách 

jsem zaznamenala, že se většinou bavil v partě s ostatními chlapci, někdy seděl v lavici a byl zabrán do nějaké 

hry na tabletu. Byl součástí spíše chlapeckého kolektivu, bavit se s dívkami jsem ho neviděla. 

Marek sedí sám v první lavici u dveří. Marek je střední postavy a ne moc vysportované (pod tričkem se mu 

rýsovalo bříško, nemohu však říci, že by byl tlustý), vlasy má ostříhané na ježka. Brýle nenosí. Zájem o módu 

s největší pravděpodobností moc nemá – na sobě měl např. barevné (zelené, modré a bílé), vytahané tričko 

s krátkým rukávem a spíše světlé džíny, na nohou bílé ponožky a pantofle. Svým chováním ve třídě na mě 

působil otevřeně. V hodinách většinou dával pozor a zapisoval si do sešitů, někdy bylo vidět, že nedává příliš 

pozor (humanitní předměty). O přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil v partě s ostatními chlapci, 

někdy i s některou s dívek. V komunikaci s ostatními na mě působil malinko nadřazeně – několikrát jsem 

zaznamenala, jak někomu něco vysvětluje. 

Michal sedí ve druhé lavici u dveří s Liborem. Michal je vysoký a štíhlý, má trochu delší blonďaté vlasy a 

problematickou pleť. Brýle nenosí. O módu se evidentně alespoň rámcově zajímá. Na sobě měl např. bílé tričko 

s krátkým rukávem a červeno-modrými proužky, černé triko a nenápadným potiskem, modré triko s dlouhým 

rukávem bez potisku, džíny či světlé kalhoty a boty značky Converse. Styl oblékání má spíše ležérní, ale přitom 

je vidět, že se zajímá o to, aby jeho oblečení celkově dávalo vizuálně hezký celek. Svým chováním ve třídě na 

mě působil otevřeně, většinou byl optimisticky naladěný, často se usmíval. V hodinách často vyrušoval a bavil se 

s dívkami, které seděly kolem něj, do sešitů si příliš nezapisoval. O přestávkách jsem zaznamenala, že se 

většinou bavil v nějaké partě (chlapecká i sám mezi dívkami), často vedl konverzaci a dělal různé vtípky, ostatní 

se většinou smáli s ním. 

Miroslav sedí ve druhé lavici uprostřed s Ondřejem. Miroslav je menší postavy – ani tlusté, ale ani 

vysportované. Vlasy má tmavé a trochu delší (zhruba k uším). Brýle nenosí. Na sobě měl několikrát po sobě 

černé tričko s krátkým rukávem a výrazným potiskem, černé kalhoty a pantofle. Další dny měl např. tmavě 

modré tričko taktéž s potiskem nebo šedou mikinu přes hlavu (spíše sportovního typu). Jako jeden z mála 

chlapců nosí na krku stříbrný a poměrně masivní mužský řetěz. O módu se dle mého názoru alespoň rámcově 

zajímá. Svým chováním ve třídě na mě působil trochu uzavřeně a ne moc průbojně. V hodinách většinou dával 

pozor a zapisoval si do sešitů, příliš nevyrušoval. O přestávkách jsem zaznamenala, že se buďto bavil se 

sousedem Ondřejem nebo se přidal s nějaké komunikující partě dětí, ale spíše jen sledoval a poslouchal. Někdy 

zůstal sedět ve své lavici a s nikým se nebavil.  

Ondřej sedí ve druhé lavici uprostřed s Miroslavem. Ondřej je poměrně vysoké a štíhlé postavy, vlasy má 

krátké, hnědé a kudrnaté. Jeho styl oblékání byl sportovní, o módu patrně nemá příliš velký zájem. Na sobě měl 

např. zelené sportovní tričko s krátkým rukávem (z funkčního materiálu) nebo volné oranžové s potiskem. 

K tomu nosil džíny a na nohou měl pantofle. Svým chováním ve třídě na mě působil otevřeně. V hodinách vždy 

dával pozor a zapisoval si do sešitů, byl i aktivní a odpovídal vyučujícímu na otázky či se sám na něco 
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dotazoval. O přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil v partě s ostatními chlapci. Byl součástí spíše 

chlapeckého kolektivu. 

Radek sedí v poslední lavici u okna s Robertem. Radek je malé a štíhlé postavy, vlasy má krátké, hnědé a nosil 

je nagelované. Dle mého subjektivního názoru je v obličeji hezký, brýle nenosí. Je poznat, že se o své oblečení 

zajímá. Na sobě měl např. barevnou kostkovanou košili s tmavými džíny, šedé triko s dlouhým rukávem a světlé 

dříny nebo bílou polokošili. Obutý byl v botách značky Tommy Hilfiger. Na ruce měl jako jeden z mála chlapců 

kožený náramek. Svým chováním ve třídě na mě působil živě a akčně. V některých hodinách dával pozor a 

zapisoval si do sešitů, v jiných ale většinu času vyrušoval a povídal si se svým sousedem Robertem. O 

přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil v partě s ostatními chlapci, někdy s Robertem šli ven ze 

třídy. Přišlo mi, že jsou s Robertem jedni z vůdčích osob chlapeckého kolektivu.  

Robert sedí v poslední lavici u okna s Radkem. Robert je nejspíše nejvyšším chlapcem ze třídy. Je také štíhlé 

postavy, vlasy má kratší, barva mezi hnědou a zrzavou, používá gel do vlasů. Brýle nenosí. O módu se evidentně 

zajímá, jeho oblečení vždy tvořilo upravený celek. Měl na sobě např. oranžové tričko s krátkým rukávem, bílé 

tričko s modrými proužky či černou košili s dlouhým rukávem, dále měl vždy džíny a na nohou ležérně 

sportovní boty. Svým chováním ve třídě na mě působil otevřeně a přirozeně. V některých hodinách dával pozor a 

zapisoval si do sešitů, v jiných ale většinu času vyrušoval a povídal si se svým sousedem Robertem. O 

přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil v partě s ostatními chlapci, někdy s Radkem šli ven ze třídy. 

Přišlo mi, že jsou s Radkem jedni z vůdčích osob chlapeckého kolektivu. Robert mi ale přišel klidnější než 

Radek a na ostatní působil spíše kamarádským vystupováním než akčností. 

Tomáš sedí ve druhé lavici s Erikem. Některé dny chyběl, proto mé pozorování nemohlo být tolik přesné jako u 

jiných chlapců. Tomáš je malé a štíhlé postavy, vlasy má světle hnědé a měl je nagelované. Brýle nenosí a 

v obličeji je dle mého subjektivního názoru poměrně hezký. O módu se spíše zajímá a jeho styl oblékání je spíše 

ležérní a elegantní. Na sobě měl např. tmavě modrou košili s dlouhým rukávem a tmavé džíny nebo elegantní 

černý svetr před hlavu a tmavé kalhoty. Svým chováním ve třídě na mě působil poněkud rozporuplně. 

V hodinách většinou dával pozor a zapisoval si do sešitů, byl i sám aktivní. O přestávkách jsem zaznamenala, že 

se většinou bavil se sousedem Erikem, někdy i dalšími chlapci, ale nepůsobilo to na mě příliš důvěrně a 

kamarádsky. Někdy se ale nebavil s nikým a jen seděl ve své lavici. Tři dny mého pozorování chyběl, proto si 

netroufám odhadnout, jak na tom skutečně s ostatními dětmi byl. 

Chlapci ze třídy 1S: 

Adam sedí v první lavici u okna s Petrou. Adam je malý a hubený, vlasy má tmavé a krátké, nosí brýle. Musím 

přiznat, že na mě působil dojmem mladšího chlapce než ve skutečnosti věkově je.  O módu se pravděpodobně 

příliš nezajímá. Na sobě měl např. šedou sportovní mikinu s kapucí, vytahané modré tričko či černou obyčejnou 

mikinu přes hlavu a džíny. Na nohou měl pantofle. Svým chováním ve třídě na mě působil poměrně přirozeně. 

V hodinách většinou dával pozor a aktivně komunikoval s vyučujícím. O přestávkách jsem zaznamenala, že se 

příliš nebaví s ostatními a na místo toho hrál nějaké hry na mobilu (ve volných chvílích i při hodině) Dvakrát 

jsem zaznamenala, že se bavil s ostatními chlapci a sám se aktivně a živě zapojoval do hovoru. Dle mého názoru 

se jedná o chlapce, který je samotářský. 
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Dominik sedí v poslední lavici u dveří s Václavem. Dominik je vysoký a štíhlý, vlasy má hnědé a kratší, brýle 

nenosí. Na sobě měl např. moderní tmavě modrou mikinu (styl ala sportovní mikiny z amerických středních 

škol) a džíny. Tuto mikinu měl na sobě několikrát. Jindy měl např. značkové bílé tričko s potiskem. Pantofle měl 

sportovní značky Nike. Svým chováním ve třídě na mě působil poměrně tiše. V hodinách většinou dával pozor 

nebo se bavil se svým sousedem Václavem (nutno ale dodat, že komunikaci většinou podněcoval Václav). O 

přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil v partě s ostatními chlapci, nejvíce s Václavem. Byl součástí 

chlapeckého kolektivu. 

Ivan sedí ve třetí lavici uprostřed s Pavlem. Ivan je poměrně vysoké, štíhlé postavy, vlasy má krátké a brýle 

nenosí. O módní trendy se pravděpodobně moc nezajímá, neboť jeho oblečení bylo z mého pohledu 

zanedbávané. Na sobě měl např. vytahané tričko tmavě zelené barvy, které mu bylo velké a světlé džíny, které 

tvarem i velikostí opět neseděly. Tuto kombinaci měl na sobě téměř všechny kdy, dvakrát měl akorát jiné tričko 

(šedivé). Svým chováním ve třídě na mě působil hodně otevřeně a přirozeně. V hodinách většinou dával pozor, 

do sešitů si sice moc nezapisoval, ale v komunikaci s vyučujícím byl relativně aktivní. O přestávkách jsem 

zaznamenala, že se většinou bavil s ostatními dětmi a většinou sám hodně povídal a byl aktivní. Některé 

přestávky si ale sedl zpět do dvé lavice a četl si knížku. Byl evidentně důležitou součástí celého kolektivu. 

Jan sedí v první lavici u dveří s Petrem. Jan je vysoký, má husté a krátké světle hnědé vlasy, které se mu 

kudrnatí. Brýle nenosí a má problematickou pleť. O módu patrně velký zájem nemá. Na sobě měl např. šedivé či 

tmavě hnědé vytahané tričko s dlouhým rukávem či bílou rozepínací mikinu s kapucí (která vypadala už hodně 

opotřebovaně). Nosil většinou světlé džíny, které mu příliš nepadly. Na nohou měl přezůvky značky Crosc. 

Svým chováním ve třídě na mě působil přirozeně, ale pravděpodobně se nejedná o jednoho z výraznějších žáků 

třídy (co se týče projevu a chování). V hodinách dával vždy pozor. O přestávkách jsem zaznamenala, že se bavil 

se svým sousedem Petrem či ostatními dětmi, většinou v interakcích ale nebyl příliš aktivní. Některé přestávky 

odešel ze třídy. 

Josef sedí ve čtvrté lavici u okna s Martinem. Některé dny chyběl, proto mé pozorování nemohlo být tolik 

přesné jako u jiných chlapců. Josef je malé (drobné) postavy, má krátké vlasy, které si geloval a nosí brýle. Ze 

začátku mi vizuálně přidal podobný jako Adam. Na rozdíl od něj se ale o módu zajímá dle mého názoru mnohem 

více. Na sobě měl např. černé tričko s módním potiskem, modré značkové tričko či černou sportovní mikinu 

(také značkovou), nosil většinou tmavé džíny, jeden den měl na sobě šedivé sportovní tepláky a bílé tričko 

s bledě modrými proužky. Svým chováním ve třídě na mě působil hodně otevřeně a přirozeně, nejspíše se jedná 

o výrazného člena třídy. V hodinách většinou moc pozor nedával a vyrušoval, bavil se s dívkami, které sedí 

okolo něj. O přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil s ostatními dětmi a většinou sám hodně povídal 

a byl aktivní. Byl evidentně důležitou součástí celého kolektivu. 

Martin sedí ve čtvrté lavici u okna s Josefem. Martin je průměrné postavy, vlasy má hnědé a krátké, nosí brýle a 

má silně problematickou pleť. Musím přiznat, že při bližším kontaktu (např. při procházení kolem něj nebo při 

administraci dotazníku, kdy měl v průběhu vyplňování dotaz) jsem zaregistrovala, že je cítit potem. O módu se 

evidentně nezajímá. Na sobě měl např. obyčejné jednobarevné tričko, hnědé nevýrazné kalhoty či světlé džíny. 

Na nohou měl pantofle. Svým chováním ve třídě na mě působil hodně spíše uzavřeně. V hodinách většinou dával 

pozor, někdy poslouchal, o čem se baví jeho soused Josef s dívkami, ale moc často sám nemluvil. O přestávkách 
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jsem zaznamenala, že se většinou bavil s ostatními dětmi, ale většinou sám nebyl příliš aktivní. Některé 

přestávky si ale sedl zpět do dvé lavice nebo odešel ze třídy.  

Pavel sedí ve třetí lavici uprostřed s Ivanem. Pavel je menší postavy a vlasy má světle hnědé a krátké. Brýle 

nenosí, ale jako u jediného jsem si u něj všimla, že má rovnátka. Jeho styl oblékání byl spíše ležérní, ale bylo 

vidět, že mu móda ukradená není a že se o sebe stará. Na sobě měl např. tmavé tričko s krátkým rukávem a 

béžové kalhoty nebo černý svetr před hlavu a džíny. Svým chováním ve třídě na mě působil otevřeně. 

V hodinách většinou vyrušoval a příliš nedával pozor, do sešitů si sice moc nezapisoval. O přestávkách jsem 

zaznamenala, že se většinou bavil s ostatními dětmi a většinou byl aktivní, např. se výrazně a hlasitě smál a často 

dělal nějaké vylomeniny. Byl evidentně součástí chlapeckého kolektivu. 

Petr sedí v první lavici u dveří s Janem. Některé dny chyběl, proto mé pozorování nemohlo být tolik přesné jako 

u jiných chlapců. Petr je vzhledově velmi výrazný a rozdílný od ostatních chlapců. Nejvýraznější jsou na něj 

jeho dlouhé tmavé vlasy spadající zhruba k oblasti lopatek, které nosil rozpuštěné a neupravené (některé dny 

byly mastné). Postavu má malou a drobnou, také nosí brýle a má velice husté obočí, které mu uprostřed srůstá. 

Stylem oblékání byl také trochu atypický od většiny chlapců, neviděla jsem ho oblečeného v jiné barvě než černé 

(třikrát ale chyběl, proto to nutně nemusí znamenat, že by barevné oblečení neměl). Na sobě měl např. tričko 

s motivem hudební kapely Metallica nebo jiné hudební skupiny, jejíž název jsem nerozluštila. Svým chováním 

ve třídě na mě působil otevřeně a přirozeně, hodně se smál a usmíval. V hodinách většinou dával pozor, 

zapisoval si do sešitů a i v komunikaci s vyučujícím byl relativně aktivní. Občas si povídal s Janem. O 

přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil s ostatními dětmi nebo jen se svým sousedem Janem.  

Roman sedí sám ve čtvrté lavici uprostřed. Roman je vysoké vysportované postavy, oproti ostatním chlapcům 

již vypadá mužněji. Jedná se dle mého subjektivního názoru o hezkého chlapce. Brýle ani problematickou pleť 

nemá. Jeho styl oblékání byl spíše sportovně elegantní, o módu se evidentně zajímá. Na sobě měl např. 

modrobílou kostkovanou košili s krátkým rukávem a šedé džíny nebo černé značkové sportovní tričko. Svým 

chováním ve třídě na mě působil hodně otevřeně a přirozeně. V hodinách většinou dával pozor, občas se otáčel 

na dívky sedící v lavici za ním a něco jim povídal. O přestávkách jsem zaznamenala, že se většinou bavil 

s ostatními chlapci, ale i s děvčaty. Často se usmíval a působil optimisticky. Byl evidentně důležitou součástí 

celého kolektivu, neboť se některé skupinové hovory točily okolo něj. 

Václav sedí v poslední lavici u dveří s Dominikem. Václav je poměrně malý a má krátké hnědé vlasy. Brýle 

nenosí. O své oblečení se pravděpodobně příliš nezajímá. Na sobě měl např. modrou mikinu s kapucí a džíny, 

jindy obyčejné bílé tričko s nevýrazným nápisem či tmavě hnědé triko s dlouhým rukávem. Svým chováním ve 

třídě na mě působil poněkud rozporuplně. V komunikaci s jednotlivcem totiž působil přirozeně a otevřeně, ve 

skupině se ale moc neprosazoval a ani se do skupinek příliš nezapojoval. V hodinách většinou dával pozor, 

někdy si povídal se svým sousedem Dominikem (kde mi přišlo, že byl aktivnější Václav). O přestávkách jsem 

zaznamenala, že se většinou bavil s jedním člověkem nebo seděl sám na lavici.   
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Příloha 5 – Kompletní přepisy z repertoárové mřížky 

Třída T3B 

Chlapci: 

Daniel 

odlišný 

člen stejná vlastnost dvou 

odlišná vlastnost 

třetího 

Daniel x David x Erik Erik zábavný, výrazný nudný, nevýrazný 

Karel x Libor x Marek Libor chytráci (hrajou si na chytrý) hlupák 

Michal x Miroslav x 

Ondřej Michal hrnou se do školních olympiád nehrne se nikam 

Radek x Robert x Tomáš Radek blbější chytřejší 

Libor x Michal x Daniel  Daniel nudný super 

Tomáš x Erik x David David nudný super 

Robert x Radek x Karel Radek blbý průměrně chytrej 

Marek x Miroslav x 

Ondřej Marek olympionici chytrej 

Michal x David x Radek Michal malý vysoký 

Ondřej x Karel x Erik Erik méně se smějou víc se směje 

Marek x Daniel x Tomáš Tomáš dá se s nima bavit nadá se s ním bavit 

Robert x Miroslav x Libor Robert 

hrajou si na blbý (snaží se tím dostat do 

kolektivu je v kolektivu 

 

David odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik sportovní nesportovní 

Karel x Libor x Marek Libor pracovití líný 

Michal x Miroslav x Ondřej Miroslav komunikativní nekomunikativní 

Radek x Robert x Tomáš Robert malí vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Daniel extrovertní introvert 

Tomáš x Erik x David David neestetičtí estetický 

Robert x Radek x Karel Radek normální psychicky labilní 

Marek x Miroslav x Ondřej Ondřej normální zvídavý 

Michal x David x Radek Radek vysocí malý 

Ondřej x Karel x Erik Erik nadaní nenadaný 

Marek x Daniel x Tomáš Marek  kolektivní straní se 

Robert x Miroslav x Libor Miroslav pomatení normální 

 

Karel odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik sportovně nadaný sportovně nenadaný 

Karel x Libor x Marek Marek dlouhovlasý krátkovlasý 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal technicky zaměření netechnicky zaměření 

Radek x Robert x Tomáš Tomáš chodí do školy nechodí do školy 

Libor x Michal x Daniel  Libor blonďatí hnědovlasý 

Tomáš x Erik x David Tomáš chodí do školy nechodí do školy 

Robert x Radek x Karel Karel počítačový hráči pc nehráč 

Marek x Miroslav x Ondřej Miroslav krátkovlasý dlouhovlasý 
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Michal x David x Radek Michal zlobivý hodný 

Ondřej x Karel x Erik Erik bez brýlí brýle 

Marek x Daniel x Tomáš Tomáš chodí do školy nechodí do školy 

Robert x Miroslav x Libor Robert kolektivní nekolektivní 

 

Marek odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik sportovně nadaní sportovně nenadaný 

Karel x Libor x Marek Marek dlouohvlasí krátkovlasý 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal dobře se učící špatně se učící 

Radek x Robert x Tomáš Tomáš chodí do školy simuluje 

Libor x Michal x Daniel  Libor blond vlasy hnědovlasý 

Tomáš x Erik x David Tomáš vysocí malý 

Robert x Radek x Karel Karel krátkovlasí dlouhovlasý 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek velcí malý 

Michal x David x Radek Michal hnědovlasí blond vlasy 

Ondřej x Karel x Erik Erik bez brýlí nosí brýle 

Marek x Daniel x Tomáš Tomáš chodí do školy simuluje 

Robert x Miroslav x Libor Libor vtipní nudný 

 

Michal  odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik dokáží se odvázat vážnost 

Karel x Libor x Marek Libor vynalézavost hloupost 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal velký zájem o školu menší zájem o školu 

Radek x Robert x Tomáš Robert malí vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Libor hodně témat k rozvohoru málo témat k rozhovoru 

Tomáš x Erik x David Tomáš soustředěnost rozladěnost 

Robert x Radek x Karel Karel dobré kamarádství špatné navazování vztahů 

Marek x Miroslav x Ondřej Miroslav jsou kolektivní není moc kolektivní 

Michal x David x Radek Radek mají chlupy na břiše nemá chlupy na břiše 

Ondřej x Karel x Erik Ondřej málo mluví komunikativní 

Marek x Daniel x Tomáš Marek dělají vtipné vtípky dělá nevtipné vtípky 

Robert x Miroslav x Libor Libor nemají vousy má knírek 

 

Miroslav odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik ochotní pomoci škodolibý 

Karel x Libor x Marek Marek hloupí chytrý 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal nesarkastický sarkastický 

Radek x Robert x Tomáš Robert nízcí vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Michal nízcí vysoký 

Tomáš x Erik x David David škodolibý ochotný pomoci 

Robert x Radek x Karel Karel legrační otravný 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek hloupí chytrý 

Michal x David x Radek Radek hodní škodolibý 
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Ondřej x Karel x Erik Erik hodní zlomyslný 

Marek x Daniel x Tomáš Tomáš chodí do školy nechodí do školy 

Robert x Miroslav x Libor Miroslav škodolibí hodný 

 

Ondřej  odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik sportovní nesportovní 

Karel x Libor x Marek Libor pracovití liný 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal nespolečenský společenský 

Radek x Robert x Tomáš Robert menší vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Libor oblíbený normál 

Tomáš x Erik x David Tomáš normální zlý 

Robert x Radek x Karel Karel superstar ne superstar 

Marek x Miroslav x Ondřej Miroslav chytří hloupý 

Michal x David x Radek David klidní ztřeštěnej 

Ondřej x Karel x Erik Erik Češi Větnamec 

Marek x Daniel x Tomáš Tomáš chytří blbej 

Robert x Miroslav x Libor Robert normálnní velikost vysoký 

 

Radek odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik sportovní líný 

Karel x Libor x Marek Libor hluční tichý 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal chytrý společenský 

Radek x Robert x Tomáš Tomáš hovada nezodpovědný 

Libor x Michal x Daniel  Daniel neoblíbení sportovec 

Tomáš x Erik x David Tomáš chytrý nezodpovědný 

Robert x Radek x Karel Karel hovada otravný 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek technici knihomol 

Michal x David x Radek Michal sportovci hlučný 

Ondřej x Karel x Erik Erik technici společenský 

Marek x Daniel x Tomáš Marek nezodpovědní chytrý 

Robert x Miroslav x Libor Robert uzavření kamarádský 

 

Robert odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik sportovci líný 

Karel x Libor x Marek Libor chytrý společenský 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal menší vysoký 

Radek x Robert x Tomáš Tomáš neschopný líný 

Libor x Michal x Daniel  Michal malý vysoký 

Tomáš x Erik x David Tomáš chytrý tichý 

Robert x Radek x Karel Karel líný chytrý 

Marek x Miroslav x Ondřej Miroslav neagresivní agresivní 

Michal x David x Radek Michal psychopaté tichý 

Ondřej x Karel x Erik Ondřej inovativní pracovitý 
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Marek x Daniel x Tomáš Marek malý vyšší 

Robert x Miroslav x Libor Robert normální krásný 

 

Dívky: 

Andrea odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik Češi Vietnamec 

Karel x Libor x Marek Marek pracovití líný 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal hnědovlasy blonďatý 

Radek x Robert x Tomáš Robert malí vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Daniel flákači pracovitější 

Tomáš x Erik x David Tomáš docela poctiví flákač 

Robert x Radek x Karel Karel v tomto ohledu normální hacker 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek tiší ukecaný 

Michal x David x Radek Michal sportovní nesportovní 

Ondřej x Karel x Erik Erik hnědovlasí černovlasý 

Marek x Daniel x Tomáš Marek v tomto ohledu normální cukající se 

Robert x Miroslav x Libor Miroslav dementi docela chytrý 

 

Aneta 

odlišný 

člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik hluční tichý 

Karel x Libor x Marek Libor provokativní odměřený 

Michal x Miroslav x 

Ondřej Michal lhostejní zvídavý 

Radek x Robert x Tomáš Radek přitroublí docela inteligentní 

Libor x Michal x Daniel Michal lhostejní zvídavý 

Tomáš x Erik x David Tomáš celkem zodpovědní flákač 

Robert x Radek x Karel Karel přitroublí zneužívající se 

Marek x Miroslav x 

Ondřej Marek divní celkem normální 

Michal x David x Radek Michal 

chovájí se jako malé 

děti nedělá ze sebe pitomce 

Ondřej x Karel x Erik Erik 

berou na vědomí 

ostatní 

chování jako kdyby byl nadřazený nebo 

ublížený 

Marek x Daniel x Tomáš Tomáš neodměření až moc odměřený 

Robert x Miroslav x Libor Miroslav troubové celkem inteligentní 

 

Barbora odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik hlasití tichý 

Karel x Libor x Marek Libor aktivní při hodině snílek 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal nic o nich nevím vtipný 

Radek x Robert x Tomáš Tomáš hluční tišší 

Libor x Michal x Daniel  Libor hlasitý tichý 

Tomáš x Erik x David Erik komunikativní plachý 

Robert x Radek x Karel Karel komunikativní intelektuálnější 
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Marek x Miroslav x Ondřej Ondřej komunikativní plachý 

Michal x David x Radek Michal upozorňující na sebe plachý 

Ondřej x Karel x Erik Karel plaší hlasitější 

Marek x Daniel x Tomáš Tomáš vyšší menší 

Robert x Miroslav x Libor Libor komunikativní snílek 

 

Daniela odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik sportovní tichý 

Karel x Libor x Marek Karel malí vysoký 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal učiví hopsavý, osamocený 

Radek x Robert x Tomáš Robert malí vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Michal menší vysoký 

Tomáš x Erik x David David menší sportovní 

Robert x Radek x Karel Karel videohry PC 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek kutilové rybář 

Michal x David x Radek Radek šampónci není stydlivý 

Ondřej x Karel x Erik Erik učenliví nesportovní 

Marek x Daniel x Tomáš Tomáš Kubíkové není to Jakub 

Robert x Miroslav x Libor Robert učí se hezky se oblékající 

 

Helena odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik hlučný, upozorňují na sebe tichý 

Karel x Libor x Marek Marek pomalý chytrý 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal tichý vtipný 

Radek x Robert x Tomáš Robert upozorňující na sebe klidný 

Libor x Michal x Daniel  Libor normální podivný 

Tomáš x Erik x David Erik upozorňující na sebe tichý 

Robert x Radek x Karel Karel normální "jiný" 

Marek x Miroslav x Ondřej Miroslav velmi chytří pomalý 

Michal x David x Radek Michal upozorňující na sebe klidný 

Ondřej x Karel x Erik Karel pracovití, chytří "divný" 

Marek x Daniel x Tomáš Marek upozorňující na sebe velmi chytrý 

Robert x Miroslav x Libor Robert tichý "normální" 

 

Irena odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik Češi Vietnamec 

Karel x Libor x Marek Marek nezájem o třídění odpadu zájem o třídění odpadu 

Michal x Miroslav x Ondřej Miroslav vysocí menší 

Radek x Robert x Tomáš Robert malí vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Libor blonďáci hnědé vlasy 

Tomáš x Erik x David Erik hnědé vlasy černé vlasy 

Robert x Radek x Karel Karel upovídaní tichý 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek nemají pihy pihatý 
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Michal x David x Radek Michal zlobiví hodný 

Ondřej x Karel x Erik Ondřej nezájem o školu zájem o známky 

Marek x Daniel x Tomáš Marek nepřírodomilci přírodomilec 

Robert x Miroslav x Libor Libor nejojovací jojovací 

 

Kamila odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik kolektivní samotář 

Karel x Libor x Marek Libor útoční klidný 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal učenlivý neučenlivý 

Radek x Robert x Tomáš Robert malí vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Libor "v realitě" "ve virtuálním světě" 

Tomáš x Erik x David David klidní aktivní 

Robert x Radek x Karel Karel úchylní normální 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek snaživí "flákač" 

Michal x David x Radek Michal úchylní klidný 

Ondřej x Karel x Erik Ondřej líný snaživý 

Marek x Daniel x Tomáš Marek kolektivní straní se 

Robert x Miroslav x Libor Robert straní se kolektivní 

 

Kristýna odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik kolektivní samotář 

Karel x Libor x Marek Libor "v pohodě" namyšlený slizoun 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal šprti více spontánní 

Radek x Robert x Tomáš Radek hodní zlý a bezcitný 

Libor x Michal x Daniel  Libor dá se s nimi bavit namyšlený slizoun 

Tomáš x Erik x David Erik "týpci" samotář 

Robert x Radek x Karel Karel "v pohodě" otravný 

Marek x Miroslav x Ondřej Miroslav šprti namyšlený, hloupý 

Michal x David x Radek Michal necitlivý citlivý 

Ondřej x Karel x Erik Erik šprti samotář 

Marek x Daniel x Tomáš Marek nedobře se učící šprt 

Robert x Miroslav x Libor Robert slizcí hezký 

 

Lucie odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik David skromní nafoukaný 

Karel x Libor x Marek Marek hubení tlustý 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal líní pracovitý 

Radek x Robert x Tomáš Robert malí vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Daniel negentlemani gentleman 

Tomáš x Erik x David Erik hlasitý tichý 

Robert x Radek x Karel Robert neumytí umytý 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek nejsou nábožensky založený nábožensky založený 

Michal x David x Radek Michal přátelští ne příliš přátelský 
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Ondřej x Karel x Erik Erik slizouni normální 

Marek x Daniel x Tomáš Tomáš silní slabý 

Robert x Miroslav x Libor Miroslav hubení zkrmený 

 

Martina odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik David (pod)průměrně inteligentní chytrý (průměrně) 

Karel x Libor x Marek Marek zájem o odpad nezájem o odpad 

Michal x Miroslav x Ondřej Miroslav vysocí menší 

Radek x Robert x Tomáš Robert malý vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Libor blonďatí neblonďatý 

Tomáš x Erik x David Erik hnědé vlasy černé vlasy 

Robert x Radek x Karel Karel méně vadní vadnej 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek běžná mluva inteligentní mluva 

Michal x David x Radek Michal stejná jména jiné jméno 

Ondřej x Karel x Erik Erik Češi etnická odlišnost 

Marek x Daniel x Tomáš Tomáš stejná jména jiné jméno 

Robert x Miroslav x Libor Miroslav nevnímající vnímající 

 

Michaela odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik ukecaní tichý 

Karel x Libor x Marek Marek pracovití zvědavý 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal učiví skákavý agent 

Radek x Robert x Tomáš Robert menší vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Daniel nesportovci sportovec 

Tomáš x Erik x David David tišší nehorázně stydlivý 

Robert x Radek x Karel Radek nic kutil 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek učenliví čtivý 

Michal x David x Radek Radek podobní akční 

Ondřej x Karel x Erik Erik sportovní nesportovní 

Marek x Daniel x Tomáš Marek tiše vzrušení zájem o dívku 

Robert x Miroslav x Libor Robert menší vysoký 

 

Pavlína odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik výrazný tiší 

Karel x Libor x Marek Libor chytrý líný/hloupý 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal pracovitý líný 

Radek x Robert x Tomáš Radek pracovitý líný 

Libor x Michal x Daniel  Daniel tiší výrazný 

Tomáš x Erik x David David tiší hlasití 

Robert x Radek x Karel Karel kamarádský odstrkovaný 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek pracovitý líný 

Michal x David x Radek Michal výrazný tiší 

Ondřej x Karel x Erik Erik šprt není šprt 
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Marek x Daniel x Tomáš Daniel nevýrazný výrazný 

Robert x Miroslav x Libor Miroslav líný chytřejší 

 

Šárka odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Daniel laidáci šprt 

Karel x Libor x Marek Libor nejojují rád jojuje 

Michal x Miroslav x Ondřej Ondřej nelogikové logik 

Radek x Robert x Tomáš Robert malí vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Libor blonďáci hnědé vlasy 

Tomáš x Erik x David Erik nebudhisti budhista 

Robert x Radek x Karel Radek vysocí zakrslý 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek neukecaní ukecaný 

Michal x David x Radek Michal hnědé vlasy blonďák 

Ondřej x Karel x Erik Karel dbají více na osobní hygienu nedbá na osobní hygienu 

Marek x Daniel x Tomáš Daniel slabí silný 

Robert x Miroslav x Libor Robert postižení není "postiženej" 

 

Zuzana odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Daniel x David x Erik Erik sportovní tichý, plachý 

Karel x Libor x Marek Marek zájem o počítačové hry zájem o přírodu 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal trochu šprti osamocený 

Radek x Robert x Tomáš Robert malá výška vysoký 

Libor x Michal x Daniel  Daniel trochu natvrdlí sportovní 

Tomáš x Erik x David Erik škodolibí tichý, plachý 

Robert x Radek x Karel Karel divný humor tichý, zájem o počítače 

Marek x Miroslav x Ondřej Miroslav inteligentní šprt, velký zájem o fyziku 

Michal x David x Radek Michal škodolibí osamocen 

Ondřej x Karel x Erik Erik chytrý tichý 

Marek x Daniel x Tomáš Daniel malý vzrůst vyšší 

Robert x Miroslav x Libor Robert moc nedbají o svůj vzhled vysoký 

 

Procentuální zastoupení vybraných chlapců: 

    chlapci % dívky % celkem % 

Daniel x David x Erik Daniel 0 0% 1 7% 1 4% 

  David 0 0% 2 14% 2 9% 

  Erik 9 100% 11 79% 20 87% 

Karel x Libor x Marek Karel 0 0% 1 7% 1 4% 

  Libor 6 67% 6 43% 12 52% 

  Marek 3 33% 7 50% 10 43% 

Michal x Miroslav x Ondřej Michal 8 89% 11 79% 19 83% 

  Miroslav 1 11% 2 14% 3 13% 

  Ondřej 0 0% 1 7% 1 4% 
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Radek x Robert x Tomáš Radek 1 11% 3 21% 4 17% 

  Robert 4 44% 10 71% 14 61% 

  Tomáš 4 44% 1 7% 5 22% 

Libor x Michal x Daniel  Libor 4 44% 7 50% 11 48% 

  Michal 2 22% 2 14% 4 17% 

  Daniel 3 33% 5 36% 8 35% 

Tomáš x Erik x David Tomáš 6 67% 2 14% 8 35% 

  Erik 0 0% 8 57% 8 35% 

  David 3 33% 4 29% 7 30% 

Robert x Radek x Karel Robert 0 0% 1 7% 1 4% 

  Radek 2 22% 2 14% 4 17% 

  Karel 7 78% 11 79% 18 78% 

Marek x Miroslav x Ondřej Marek 4 44% 10 71% 14 61% 

  Miroslav 4 44% 3 21% 7 30% 

  Ondřej 1 11% 1 7% 2 9% 

Michal x David x Radek Michal 5 56% 12 86% 17 74% 

  David 1 22% 0 0% 1 9% 

  Radek 2 22% 2 14% 4 17% 

Ondřej x Karel x Erik Ondřej 2 22% 2 14% 4 17% 

  Karel 0 0% 3 21% 3 13% 

  Erik 7 78% 9 64% 16 70% 

Marek x Daniel x Tomáš Marek 4 44% 6 43% 10 43% 

  Daniel 0 0% 3 21% 3 12% 

  Tomáš 5 56% 5 36% 10 43% 

Robert x Miroslav x Libor Robert 5 56% 7 50% 12 52% 

  Miroslav 2 22% 5 36% 7 30% 

  Libor 2 22% 2 14% 4 17% 
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1S 

Chlapci: 

Adam odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Dominik malý  vysoký 

Jan x Josef x Martin Martin neagresivní agresivní 

Pavel x Petr x Roman Roman malý  vysoký 

Václav x Martin x Roman Martin nenosí brýle nosí brýle 

Adam x Josef x Pavel Pavel nevtipný vtipný 

Petr x Václav x Ivan Petr kratší vlasy dlouhé vlasy 

Jan x Dominik x Petr Petr vysoký malý 

Ivan x Pavel x Jan Jan oblíbený míň oblíbený 

Václav x Dominik X Josef Václav nepodlízají podlejzá 

Martin x Adam x Roman Adam silný slabý 

 

Dominik odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Ivan hrajou hry nehraje PC hry 

Jan x Josef x Martin Martin jsou normální zapáchá 

Pavel x Petr x Roman Petr jsou normální má dlouhé vlasy 

Václav x Martin x Roman Roman nesportují hraje florbal 

Adam x Josef x Pavel Adam jsou normální není normální 

Petr x Václav x Ivan Ivan nesportují sportuje 

Jan x Dominik x Petr Dominik ŠPRTI není šprt 

Ivan x Pavel x Jan Pavel chovají se slušně  zlobí 

Václav x Dominik X Josef Josef hrajou WOT hraje Warthunder 

Martin x Adam x Roman Adam jsou normální není normální 

 

Ivan  odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam pracovití líný 

Jan x Josef x Martin Josef zvláštní "vtipný" 

Pavel x Petr x Roman Roman malý vysoký 

Václav x Martin x Roman Martin zapařený nezapařený 

Adam x Josef x Pavel Pavel zvláštní v pohodě 

Petr x Václav x Ivan Petr krátké vlasy dlouhé vlasy 

Jan x Dominik x Petr Petr krátké vlasy dlouhé vlasy 

Ivan x Pavel x Jan Jan sedí spolu v lavici nesedí spolu v lavici 

Václav x Dominik X Josef Josef hrají počítačové hry nehrají počítačové hry 

Martin x Adam x Roman Adam vysoký malý 
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Jan  

odlišný 

člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam pylní nějaké věci mu jsou ukradené 

Jan x Josef x Martin Josef 

dobrá osobní komunikace, méně 

elektroniky 

více na mobilu než komunikativně 

(osobně) 

Pavel x Petr x Roman Petr sportovně založení nesportovní 

Václav x Martin x Roman Václav energičtí líný, "nepohyblivý" 

Adam x Josef x Pavel Adam zábavnější nezábavný 

Petr x Václav x Ivan Ivan bez zájmů umí využít čas 

Jan x Dominik x Petr Dominik žijou více realitou občas mimo 

Ivan x Pavel x Jan Jan více odvázanější slušnější 

Václav x Dominik X 

Josef Josef vázaní k počítačům víc společenský 

Martin x Adam x Roman Martin "stylovější" je mu jedno, co nosí 

 

Josef  odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam zábavní nudný 

Jan x Josef x Martin Josef nevýrazní výrazný 

Pavel x Petr x Roman Petr sporotvně nadaní líný 

Václav x Martin x Roman Václav mají chuť sportovat nechce sportovat 

Adam x Josef x Pavel Adam kamarádští nechce se kamarádit 

Petr x Václav x Ivan Ivan nesportovně nadaní sportovně nadaný 

Jan x Dominik x Petr Jan takový normální stále usměvavý 

Ivan x Pavel x Jan Jan výrazní nevýrazný 

Václav x Dominik X Josef Josef normální nenormální 

Martin x Adam x Roman Adam mají chuť sportovat nesportovně nadaný 

 

Martin  odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam přátelští nepřátelský 

Jan x Josef x Martin Josef nevýrazní úžasný 

Pavel x Petr x Roman Petr akční tichý 

Václav x Martin x Roman Václav společenští nespolečenský 

Adam x Josef x Pavel Adam spolupracující nespolupracující 

Petr x Václav x Ivan Ivan nevlivní vlivný 

Jan x Dominik x Petr Jan závislí na PC nezávislý na PC 

Ivan x Pavel x Jan Jan odvážní neodvážný 

Václav x Dominik X Josef Josef skromní pyšný 

Martin x Adam x Roman Adam společenští nespolečenský 
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Pavel  odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam vysocí rarášci paří 

Jan x Josef x Martin Josef retardované extrémy zvláštní 

Pavel x Petr x Roman Petr krátké vlasy dlouhé vlasy 

Václav x Martin x Roman Václav siláci nesportovní 

Adam x Josef x Pavel Josef srandaři nemá rozum 

Petr x Václav x Ivan Petr normál vlasy má mastný vlasy 

Jan x Dominik x Petr Petr normál vlasy hrozný vlasy 

Ivan x Pavel x Jan Jan pohoda  má rád přírodu 

Václav x Dominik X Josef Josef ok zvláštní 

Martin x Adam x Roman Adam přátelští paří 

 

Roman  odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Ivan jmenujou se Davidové nejmenuje se David 

Jan x Josef x Martin Jan malí vysoký 

Pavel x Petr x Roman Petr normální vlasy vlasy až ke kotníkům 

Václav x Martin x Roman Martin hrají na PC nehraje na PC 

Adam x Josef x Pavel Pavel mají brýle nemá brýle 

Petr x Václav x Ivan Ivan tichý upovídaný 

Jan x Dominik x Petr Petr vysocí malý 

Ivan x Pavel x Jan Jan upovídaní tichý 

Václav x Dominik X Josef Josef hrají na PC nehraje na PC 

Martin x Adam x Roman Roman mají brýle nemám brýle 

 

Václav  odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Dominik průměrná výška vysoký 

Jan x Josef x Martin Jan průměrná výška vysoký 

Pavel x Petr x Roman Roman průměrná výška vysoký 

Václav x Martin x Roman Roman průměrná výška vysoký 

Adam x Josef x Pavel Adam vcelku se učí neučí se 

Petr x Václav x Ivan Petr vlasy ok dlouhé vlasy 

Jan x Dominik x Petr Petr vysocí malý 

Ivan x Pavel x Jan Jan průměrná výška vysoký 

Václav x Dominik X Josef Josef hrajou WOT hraje WT 

Martin x Adam x Roman Adam jsou vcelku normální nenormální 

 

Dívky: 

Alena odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam velký vzrůst malý vzrůst 

Jan x Josef x Martin Josef odlišní od jiných  miluje se 

Pavel x Petr x Roman Petr kamarádí se spolu školomil 
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Václav x Martin x Roman Roman menší vysoký 

Adam x Josef x Pavel Adam kamarádští uzavřený 

Petr x Václav x Ivan Ivan ošklivý normál 

Jan x Dominik x Petr Petr vysocí malý 

Ivan x Pavel x Jan Jan společenští tichý 

Václav x Dominik X Josef Josef rádi hrají na počítači má se moc rád 

Martin x Adam x Roman Roman uzavření v jiném spolku 

 

Dana odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Ivan David není David 

Jan x Josef x Martin Josef tichý komunikativní 

Pavel x Petr x Roman Petr sportovnější nesportuje 

Václav x Martin x Roman Roman malý vysoký 

Adam x Josef x Pavel Adam živější tichý 

Petr x Václav x Ivan Ivan nejsou moc umělecký umělečtější 

Jan x Dominik x Petr Petr vysoký malý 

Ivan x Pavel x Jan Jan malý vysoký 

Václav x Dominik X Josef Josef tichý více se baví 

Martin x Adam x Roman Roman malý upravenější 

 

Eliška odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Ivan hrající počítačové hry knihomol 

Jan x Josef x Martin Josef tišší sebevědomý 

Pavel x Petr x Roman Roman malý vyšší 

Václav x Martin x Roman Václav vyšší malý 

Adam x Josef x Pavel Josef skromní ctižádostivý 

Petr x Václav x Ivan Ivan menší vysoký 

Jan x Dominik x Petr Petr vyšší  malý 

Ivan x Pavel x Jan Pavel spíše vyšší malý 

Václav x Dominik X Josef Josef uzavřenost svěřující se  

Martin x Adam x Roman Adam vyšší menší 

 

Eva odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam vzrůst hubený 

Jan x Josef x Martin Josef divní miluje sebe 

Pavel x Petr x Roman Petr bavěj se se mnou "metalista" 

Václav x Martin x Roman Roman ošklivý vzrůst 

Adam x Josef x Pavel Adam kamarádští samotářský 

Petr x Václav x Ivan Ivan jiní hudebník 

Jan x Dominik x Petr Dominik kámoši bavím se s ním 

Ivan x Pavel x Jan Jan kámoši školomil 

Václav x Dominik X Josef Josef počítačový maniaci miluje sebe 

Martin x Adam x Roman Martin nepatří k těm divnějším divný 
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Hana odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Ivan jméno David jméno Ivan 

Jan x Josef x Martin Jan bílé triko tmavé triko 

Pavel x Petr x Roman Pavel tmavé vlasy světlé vlasy 

Václav x Martin x Roman Václav vysocí poměrně malý 

Adam x Josef x Pavel Adam společenský spíše samotář 

Petr x Václav x Ivan Petr přítomen chybí 

Jan x Dominik x Petr Petr bez brýlí nosí brýle 

Ivan x Pavel x Jan Jan upovídaní poměrně tichý 

Václav x Dominik X Josef Josef celkem normální narcis 

Martin x Adam x Roman Adam silný vyžle 

 

Iva odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam velcí drobný 

Jan x Josef x Martin Josef neprosazují se prosazující se 

Pavel x Petr x Roman Roman malí vysoký 

Václav x Martin x Roman Roman přehlídutelný nepřehlídutelný 

Adam x Josef x Pavel Adam hlasitý tichý 

Petr x Václav x Ivan Ivan malí vysoký 

Jan x Dominik x Petr Petr krátkovlasí dlouhovlasí 

Ivan x Pavel x Jan Jan míň samostatný samostatný 

Václav x Dominik X Josef Josef tišší upovídaný 

Martin x Adam x Roman Roman zvláštní normální 

 

Jana odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Ivan David jiné jméno 

Jan x Josef x Martin Josef tichý výrazný, baví se s holkama 

Pavel x Petr x Roman Petr krátké vlasy dlouhé vlasy 

Václav x Martin x Roman Roman méně upravený upravený 

Adam x Josef x Pavel ? ? ? 

Petr x Václav x Ivan Ivan nesportovní sportovní 

Jan x Dominik x Petr Petr vysocí malý 

Ivan x Pavel x Jan Jan ne tolik slušňáci slušňák, dává pozor při  hodinách 

Václav x Dominik X Josef Josef moc je neznám otevřenější k holkám 

Martin x Adam x Roman Roman mají brýle nemá brýle 

 

Jitka odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Ivan jmenují se David jmenuje se Ivan 

Jan x Josef x Martin Josef obyčejní jedinečný 

Pavel x Petr x Roman Roman malí vysoký 

Václav x Martin x Roman Václav vysocí malý 

Adam x Josef x Pavel Josef nebaví se s námi přátelský 
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Petr x Václav x Ivan Petr krátkovlasí dlouhovlasý 

Jan x Dominik x Petr Dominik vysmátí vážný 

Ivan x Pavel x Jan Jan neposlušný hodný 

Václav x Dominik X Josef Václav upovídaní tichý 

Martin x Adam x Roman Adam nenosí brýle nosí brýle 

 

Lenka odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Ivan stejné jméno jiné jméno 

Jan x Josef x Martin Josef tichý výrazný - komunikativní 

Pavel x Petr x Roman Petr krátké vlasy dlouhé vlasy 

Václav x Martin x Roman Roman méně upravení upravený 

Adam x Josef x Pavel Pavel nesportovní sportovní 

Petr x Václav x Ivan Ivan nezpívají hudebně nadaný 

Jan x Dominik x Petr Petr vysocí malý 

Ivan x Pavel x Jan Jan nepozorní při hodinách slušňák, pozorný při hodinách 

Václav x Dominik X Josef Josef málo komunikativní k holkám otevřený 

Martin x Adam x Roman Roman nosí brýle nenosí brýle 

 

Marie odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Dominik více komunikují tišší 

Jan x Josef x Martin Josef tišší, ale komunikativní hodně sebevědomý a pořád veselý 

Pavel x Petr x Roman Petr krátké vlasy dlouhé vlasy 

Václav x Martin x Roman Roman tiší víc přátelský (baví se s více lidma) 

Adam x Josef x Pavel Pavel línější pracovitější 

Petr x Václav x Ivan Václav komunikativní tišší 

Jan x Dominik x Petr Petr vysocí nízký 

Ivan x Pavel x Jan Jan nezodpovědní zodpovědný, pracovitý 

Václav x Dominik X Josef Josef tišší hlučnější 

Martin x Adam x Roman Martin ne tak komunikativní komunikativní 

 

Markéta odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam usměvaví moc se nesměje 

Jan x Josef x Martin Josef tiší upovídaný 

Pavel x Petr x Roman Pavel klidní aktivní 

Václav x Martin x Roman Roman menší vysoký 

Adam x Josef x Pavel Josef spíš uzavření otevřený 

Petr x Václav x Ivan Václav veselí neprojevuje moc emocí 

Jan x Dominik x Petr Dominik snaživí moc věcí ho nezajímá 

Ivan x Pavel x Jan Jan společenští drží se spíš mimo 

Václav x Dominik X Josef Václav komunikativní nekomunikativní 

Martin x Adam x Roman Adam sportovnější typy spíš počítačový typ 
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Monika odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam vysocí nízký 

Jan x Josef x Martin Josef kámoši je spíš sám za sebe 

Pavel x Petr x Roman Pavel pracovití líný 

Václav x Martin x Roman Václav společenský tichý 

Adam x Josef x Pavel Adam upovídaný tichý 

Petr x Václav x Ivan Ivan nízcí vysoký 

Jan x Dominik x Petr Petr sportovní vyžle 

Ivan x Pavel x Jan Jan tišší upovídaný 

Václav x Dominik X Josef Dominik malý vysoký 

Martin x Adam x Roman Adam světlovlasý tmavovlasý 

 

Olga odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Dominik více komunikují moc nekomunikuje 

Jan x Josef x Martin Josef tišší než Josef veselý, "fresh" 

Pavel x Petr x Roman Petr trochu namyšlení, nepořádní dlouhé vlasy, optimista 

Václav x Martin x Roman Roman tišší  více s náma komunikuje 

Adam x Josef x Pavel Pavel více se s náma baví trochu namyšlený a nepořádný 

Petr x Václav x Ivan Ivan tišší více komunikuje 

Jan x Dominik x Petr Dominik více se s náma baví žádná komunikace 

Ivan x Pavel x Jan Jan namyšlení, nepořádní milý 

Václav x Dominik X Josef Josef spolu se baví, ale s náma ne veselý, vtipný 

Martin x Adam x Roman Martin komunikují velice tichý 

 

Petra odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Dominik upovídaní tichý 

Jan x Josef x Martin Josef tichý ukecaný 

Pavel x Petr x Roman Roman jednoduchý elegantní 

Václav x Martin x Roman Roman tichošlápek rebel 

Adam x Josef x Pavel Pavel líní pracovitý 

Petr x Václav x Ivan Václav upovídaní tichý 

Jan x Dominik x Petr Petr krátkovlasí dlouhovlasý 

Ivan x Pavel x Jan Jan nezodpovědní zodpovědný 

Václav x Dominik X Josef Josef závisláci málo hraje na počítači 

Martin x Adam x Roman Adam vysocí malý 

 

Romana odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Adam vysocí malý 

Jan x Josef x Martin Josef skromní narcistický 

Pavel x Petr x Roman Roman malí vysoký 

Václav x Martin x Roman Václav nápadní nenápadný 

Adam x Josef x Pavel Josef tišší upovídaný 
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Petr x Václav x Ivan Petr krátkovlasí dlouhovlasý 

Jan x Dominik x Petr Petr vysocí malý 

Ivan x Pavel x Jan Ivan tišší hlasitý 

Václav x Dominik X Josef Josef nenápadní uječený 

Martin x Adam x Roman Roman nenápadní nepřehlédutelný 

 

Soňa odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Dominik hluční klidný 

Jan x Josef x Martin Josef skromní egoistický 

Pavel x Petr x Roman Roman nízcí vysoký 

Václav x Martin x Roman Martin nenosí brýle brýlatý 

Adam x Josef x Pavel Pavel klidní hlučný 

Petr x Václav x Ivan Ivan tišší hlučný 

Jan x Dominik x Petr Petr krátkovlasí dlouhovlasý 

Ivan x Pavel x Jan Jan neposlušní hodný 

Václav x Dominik X Josef Josef nebaví se s námi kamarádský/vtipný 

Martin x Adam x Roman Roman brýlatí nenosí brýle 

 

Veronika odlišný člen stejná vlastnost dvou odlišná vlastnost třetího 

Adam x Dominik x Ivan Ivan nehudebníci hudebník 

Jan x Josef x Martin Josef tichý velice komunikativní 

Pavel x Petr x Roman Petr krátké vlasy dlouhé vlasy 

Václav x Martin x Roman Roman ne až tolik upravený upravený 

Adam x Josef x Pavel Pavel nesportovní sportovní 

Petr x Václav x Ivan Ivan nezpívají zpívá 

Jan x Dominik x Petr Petr vysocí malý 

Ivan x Pavel x Jan Jan neslušní slušňák 

Václav x Dominik X Josef Josef tolik se nebaví s holkama více se baví s holkama 

Martin x Adam x Roman Roman mají brýle nemá brýle 

 

Procentuální zastoupení vybraných chlapců: 

    chlapci % dívky % celkem % 

Adam x Dominik x Ivan Adam 5 56% 6 35% 11 42% 

  Dominik 2 22% 4 24% 6 23% 

  Ivan 2 22% 7 41% 9 35% 

Jan x Josef x Martin Jan 2 22% 1 6% 3 12% 

  Josef 5 56% 16 94% 21 81% 

  Martin 2 22% 0 0% 2 8% 

Pavel x Petr x Roman Pavel 0 0% 3 18% 3 12% 

  Petr 6 67% 8 47% 14 54% 

  Roman 3 33% 6 35% 9 35% 

Václav x Martin x Roman Václav 4 44% 5 29% 9 35% 
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  Martin 3 33% 1 6% 4 15% 

  Roman 2 22% 11 65% 13 50% 

Adam x Josef x Pavel Adam 5 56% 6 35% 11 42% 

  Josef 1 11% 4 24% 5 19% 

  Pavel 3 33% 6 35% 9 35% 

Petr x Václav x Ivan Petr 4 44% 3 18% 7 27% 

  Václav 0 0% 3 18% 3 12% 

  Ivan 5 56% 11 65% 16 62% 

Jan x Dominik x Petr Jan 2 22% 0 0% 2 8% 

  Dominik 2 22% 4 24% 6 23% 

  Petr 5 56% 13 76% 18 69% 

Ivan x Pavel x Jan Ivan 0 0% 1 6% 1 4% 

  Pavel 1 11% 1 6% 2 8% 

  Jan 8 89% 15 88% 23 88% 

Václav x Dominik X Josef Václav 1 11% 2 12% 3 12% 

  Dominik 0 0% 1 6% 1 4% 

  Josef 8 89% 14 82% 22 85% 

Martin x Adam x Roman Martin 1 11% 3 18% 4 15% 

  Adam 7 78% 6 35% 13 50% 

  Roman 1 11% 8 47% 9 35% 
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Příloha 6 – Výsledky hodnocení chlapců z repertoárové mřížky 

Třída T3B: 

Daniel byl z první trojice (Daniel x David x Erik) vybrán jako odlišný člen: 1x. Ostatními byl hodnocen jako 

šprt. Z druhé trojice (Libor x Michal x Daniel) byl vybrán jako odlišný člen: 8x. Ostatními byl hodnocen jako 

sportovec (3x), super a výrazný (2x), introvert, pracovitější a gentleman. Ze třetí trojice (Marek x Daniel x 

Tomáš) byl vybrán jako odlišný člen: 3x. Ostatními byl hodnocen jako výrazný, silný a vyšší.  

David byl z první trojice (Daniel x David x Erik) vybrán jako odlišný člen: 2x. Ostatními byl hodnocen jako 

nafoukaný a chytrý. Z druhé trojice (Tomáš x Erik x David) byl vybrán jako odlišný člen: 7x. Ostatními byl 

hodnocen jako sportovní, aktivní, super, estetický, ochotný pomoci, hlasitý a nehorázně stydlivý. Ze třetí trojice 

(Michal x David x Radek) byl vybrán jako odlišný člen: 1x. Ostatními byl hodnocen jako ztřeštěnej. 

Erik byl z první trojice (Daniel x David x Erik) vybrán jako odlišný člen: 20x. Ostatními byl hodnocen jako 

tichý (6x), sportovně nenadaný (4x), Vietnamec (2x), samotář (2x), líný (2x), škodolibý, nudný, šprt a vážný. 

Z druhé trojice (Tomáš x Erik x David) byl vybrán jako odlišný člen: 8x. Ostatními byl hodnocen jako tichý (3x), 

černé vlasy (2x), samotář, plachý a budhista. Ze třetí trojice (Ondřej x Karel x Erik) byl vybrán jako odlišný 

člen: 16x. Ostatními byl hodnocen jako nesportovní (3x), Vietnamec (2x), nosí brýle (2x), tichý, samotář, 

černovlasý, více se směje, zlomyslný, nespolečenský, chová se jako nadřazený, normální a není šprt. 

Karel byl z první trojice (Karel x Libor x Marek) vybrán jako odlišný člen: 1x. Ostatními byl hodnocen jako 

vysoký. Z druhé trojice (Robert x Radek x Karel) byl vybrán jako odlišný člen: 18x. Ostatními byl hodnocen jako 

otravný (3x), PC hráč (2x), tichý (2x), chytrý (2x), odstrkovaný, hacker, zneužívající se, jiný, normální, vadnej, 

dlouhovlasý, špatné navazování vztahů a není super. Ze třetí trojice (Ondřej x Karel x Erik) byl vybrán jako 

odlišný člen: 3x. Ostatními byl hodnocen jako hlasitější, divný a nedbá na osobní hygienu.  

Libor byl z první trojice (Karel x Libor x Marek) vybrán jako odlišný člen: 12x (jednou hodnocen jako 

líný/hloupý, tudíž započítám v konečném počtu voleb jednou, ale v obou kategoriích). Ostatními byl hodnocen 

jako hlupák (3x), líný (3x), tichý, společenský, odměřený, snílek, klidný, namyšlený slizoun a rád jojuje. Z druhé 

trojice (Libor x Michal x Daniel) byl vybrán jako odlišný člen: 11x. Ostatními byl hodnocen jako hnědovlasý 

(4x), málo témat k rozhovoru, normál, zvídaný, tichý, podivný, ve virtuálním světě a namyšlený slizoun. Ze třetí 

trojice (Robert x Miroslav x Libor) byl vybrán jako odlišný člen: 4x. Ostatními byl hodnocen jako nudný, má 

knírek, snílek a jojovací. 

Marek byl z první trojice (Karel x Libor x Marek) vybrán jako odlišný člen: 10x. Ostatními byl hodnocen jako 

krátkovlasý (2x), chytrý (2x), zájem o třídění odpadu (2x), líný, tlustý, zvědavý, zájem o přírodu. Z druhé trojice 

(Marek x Miroslav x Ondřej) byl vybrán jako odlišný člen: 14x. Ostatními byl hodnocen jako chytrý (2x), 

ukecaný (2x), malý, knihomol, celkem normální, rybář, pihatý, flákač, nábožensky založený, inteligentní mluva, 

čtivý, líný. Ze třetí trojice (Marek x Daniel x Tomáš) byl vybrán jako odlišný člen: 10x. Ostatními byl hodnocen 

jako chytrý (2x), straní se (2x), nedělá vtipné vtípky, vyšší, cukající se, přirodomilec, šprt, zájem o dívku.  
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Michal byl z první trojice (Michal x Miroslav x Ondřej) vybrán jako odlišný člen: 19x. Ostatními byl hodnocen 

jako společenský (2x), vtipný (2x), nikam se nehrne (do školních olympiád), netechnicky zaměřený, špatně se 

učící, menší zájem o školu, neučenlivý, sarkastický, vysoký, blonďatý, zvídavý, hopsavý, více spontánní, 

pracovitý, skákavý agent (x učící), líný, osamocený. Z druhé trojice (Libor x Michal x Daniel) byl vybrán jako 

odlišný člen: 4x. Ostatními byl hodnocen jako vysoký (3x) a blonďatý. Ze třetí trojice (Michal x David x Radek) 

byl vybrán jako odlišný člen: 17x. Ostatními byl hodnocen jako tichý (2x), klidný (2x), blond vlasy (2x), hodný 

(2x), vysoký, hlučný, nesportovní, nedělá ze sebe pitomce, citlivý, ne příliš přátelský, jiné křestní jméno a 

osamocen.  

Miroslav byl z první trojice (Michal x Miroslav x Ondřej) vybrán jako odlišný člen: 3x. Ostatními byl hodnocen 

jako menší (2x) a nekomunikativní. Z druhé trojice (Marek x Miroslav x Ondřej) byl vybrán jako odlišný člen: 

7x. Ostatními byl hodnocen jako hloupý/pomalý (3x), dlouhovlasý, není moc kolektivní, agresivní a šprt. Ze třetí 

trojice (Robert x Miroslav x Libor) byl vybrán jako odlišný člen: 7x. Ostatními byl hodnocen jako docela chytrý 

(3x), normální, hodný, vykrmený, vnímající. 

Ondřej byl z první trojice (Michal x Miroslav x Ondřej) vybrán jako odlišný člen: 1x. Ostatními byl hodnocen 

jako logik. Z druhé trojice (Marek x Miroslav x Ondřej) byl vybrán jako odlišný člen: 2x. Ostatními byl 

hodnocen jako zvídavý a plachý. Ze třetí trojice (Ondřej x Karel x Erik) byl vybrán jako odlišný člen: 4x. 

Ostatními byl hodnocen jako komunikativní, pracovitý, zájem o známky a snaživý. 

Radek byl z první trojice (Radek x Robert x Tomáš) vybrán jako odlišný člen: 4x. Ostatními byl hodnocen jako 

docela inteligentní (2x), zlý a bezcitný, líný. Z druhé trojice (Robert x Radek x Karel) byl vybrán jako odlišný 

člen: 4x. Ostatními byl hodnocen jako kutil, zakrslý, průměrně chytrej a psychicky labilní. Ze třetí trojice 

(Michal x David x Radek) byl vybrán jako odlišný člen: 4x. Ostatními byl hodnocen jako malý, nemá chlupy na 

břiše, škodolibý a akční. 

Robert byl z první trojice (Radek x Robert x Tomáš) vybrán jako odlišný člen: 14x. Ostatními byl hodnocen 

jako vysoký (13x) a klidný. Z druhé trojice (Robert x Radek x Karel) byl vybrán jako odlišný člen: 1x. Ostatními 

byl hodnocen jako umytý. Ze třetí trojice (Robert x Miroslav x Libor) byl vybrán jako odlišný člen: 12x. 

Ostatními byl hodnocen jako vysoký (3x), kolektivní (3x), hezký (2x), hezky se oblékající, není postiženej, 

kamarádský a normální.  

Tomáš byl z první trojice (Radek x Robert x Tomáš) vybrán jako odlišný člen: 5x. Ostatními byl hodnocen jako 

nechodí do školy, simuluje, líný, nezodpovědný a tišší. Z druhé trojice (Tomáš x Erik x David) byl vybrán jako 

odlišný člen: 8x. Ostatními byl hodnocen jako flákač (2x), nechodí do školy, malý, zlý, nesoustředěnost, 

nezodpovědný, tichý. Ze třetí trojice (Marek x Daniel x Tomáš) byl vybrán jako odlišný člen: 10x. Ostatními byl 

hodnocen jako jiné křestní jméno (2x), nechodí do školy (2x), odměřený, menší, slabý, nedá se s ním bavit, 

simuluje, blbej.  
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Třída 1S: 

Adam byl z první trojice (Adam x Dominik x Ivan) vybrán jako odlišný člen: 11x. Ostatními byl hodnocen jako 

malý (4x), líný, nějaké věci mu jsou ukradené, nudný, nepřátelský, paří, hubený, moc se nesměje. Z druhé trojice 

(Adam x Josef x Pavel) byl vybrán jako odlišný člen: 11x. Ostatními byl hodnocen jako tichý (3x), samotářský 

(2x), není normální, nezábavný, nechce se kamarádit, nespolupracující, neučí se, uzavřený. Ze třetí trojice 

(Martin x Adam x Roman) byl vybrán jako odlišný člen: 13x. Ostatními byl hodnocen jako malý (3x), není 

normální (2x), slabý, nesportovně nadaný, nespolečenský, paří, vyžle, nosí brýle, počítačový typ, tmavovlasý. 

Dominik byl z první trojice (Adam x Dominik x Ivan) vybrán jako odlišný člen: 6x. Ostatními byl hodnocen 

jako vysoký (2x), tichý (2x), moc nekomunikuje, klidný. Z druhé trojice (Jan x Dominik x Petr) byl vybrán jako 

odlišný člen: 6x. Ostatními byl hodnocen jako není šprt, občas mimo, bavím se s ním, vážný, moc věcí ho 

nezajímá, žádná komunikace. Ze třetí trojice (Václav x Dominik x Josef) byl vybrán jako odlišný člen: 1x. 

Ostatními byl hodnocen jako vysoký. 

Ivan byl z první trojice (Adam x Dominik x Ivan) vybrán jako odlišný člen: 9x. Ostatními byl hodnocen jako 

jiné křestní jméno (6x), nehraje PC hry, knihomol, hudebník. Z druhé trojice (Petr x Václav x Ivan) byl vybrán 

jako odlišný člen: 16x. Ostatními byl hodnocen jako vysoký (3x), sportovně nadaný (3x), hudebně nadaný (2x), 

zpívá, umělečtější, hlučný, více komunikuje, upovídaný, normál, vlivný, umí využít volný čas. Ze třetí trojice (Ivan 

x Pavel x Jan) byl vybrán jako odlišný člen: 1x. Ostatními byl hodnocen jako hlasitý. 

Jan byl z první trojice (Jan x Josef x Martin) vybrán jako odlišný člen: 3x. Ostatními byl hodnocen jako vysoký 

(2x) a tmavé triko. Z druhé trojice (Jan x Dominik x Petr) byl vybrán jako odlišný člen: 2x. Ostatními byl 

hodnocen jako stále usměvavý a nezávislý na PC. Ze třetí trojice (Ivan x Pavel x Jan) byl vybrán jako odlišný 

člen: 23x. Ostatními byl hodnocen jako tichý (4x), slušňák (3x), vysoký (2x), zodpovědný (2x), hodný (2x), milý, 

míň oblíbený, nesedí spolu v lavici, slušnější, nevýrazný, neodvážný, má rád přírodu, školomil, samostatný, drží 

se spíš mimo kolektiv. 

Josef byl z první trojice (Jan x Josef x Martin) vybrán jako odlišný člen: 21x (jednou hodnocen jako veselý a 

sebevědomý, proto 21 celkových voleb, ale 22 kategorií). Ostatními byl hodnocen jako komunikativní (3x), 

narcistický (miluje se) (3x), ukecaný (2x), veselý (2x), egoistický (2x), sebevědomý (2x), výrazný (2x), jedinečný, 

úžasný, vtipný, prosazující se, zvláštní, komunikuje více na mobilu. Z druhé trojice (Adam x Josef x Pavel) byl 

vybrán jako odlišný člen: 5x. Ostatními byl hodnocen jako ctižádostivý, nemá rozum, přátelský, otevřený, 

upovídaný. Ze třetí trojice (Václav x Dominik x Josef) byl vybrán jako odlišný člen: 22x (jednou hodnocen jako 

vtipný a kamarádský, proto 22 celkových voleb, ale 23 kategorií). Ostatními byl hodnocen jako více se baví 

s holkama – je k nim otevřenější (3x), narcis – miluje sebe (3x), málo hraje na PC (3x), vtipný (2x), hraje WT 

(2x), kamarádský, uječený, hlučnější, upovídaný, svěřující se, více se baví, zvláštní, pyšný, nenormální, 

společenský. 
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Martin byl z první trojice (Jan x Josef x Martin) vybrán jako odlišný člen: 2x.  Ostatními byl hodnocen jako 

agresivní, zapáchá. Z druhé trojice (Václav x Martin x Roman) byl vybrán jako odlišný člen: 4x. Ostatními byl 

hodnocen jako nehraje na PC (2x), nosí brýle (2x). Ze třetí trojice (Martin x Adam x Roman) byl vybrán jako 

odlišný člen: 4x. Ostatními byl hodnocen jako divný, je mu jedno, co nosí, komunikativní, tichý.  

Pavel byl z první trojice (Pavel x Petr x Roman) vybrán jako odlišný člen: 3x.  Ostatními byl hodnocen jako líný, 

aktivní a světlé vlasy. Z druhé trojice (Adam x Josef x Pavel) byl vybrán jako odlišný člen: 9x. Ostatními byl 

hodnocen jako sportovní (2x), pracovitý (2x), vtipný, hlučný, v pohodě, nemá brýle, trochu namyšlený a 

nepořádný. Ze třetí trojice (Ivan x Pavel x Jan) byl vybrán jako odlišný člen: 2x. Ostatními byl hodnocen jako 

malý a zlobí. 

Petr byl z první trojice (Pavel x Petr x Roman) vybrán jako odlišný člen: 14x.  Ostatními byl hodnocen jako má 

dlouhé vlasy (8x), nesportovní (2x), líný, tichý, školomil, metalista. Z druhé trojice (Petr x Václav x Ivan) byl 

vybrán jako odlišný člen: 7x. Ostatními byl hodnocen jako dlouhovlasý (4x), mastné vlasy, vyžle, dnes chybí. Ze 

třetí trojice (Jan x Dominik x Petr) byl vybrán jako odlišný člen: 18x. Ostatními byl hodnocen jako malý (11x), 

dlouhovlasý (6x), nosí brýle. 

Roman byl z první trojice (Pavel x Petr x Roman) vybrán jako odlišný člen: 9x.  Ostatními byl hodnocen jako 

vysoký (8x) a elegantní. Z druhé trojice (Václav x Martin x Roman) byl vybrán jako odlišný člen: 13x. Ostatními 

byl hodnocen jako vysoký (5x), upravený (3x), víc přátelský (baví se s lidma) (2x), nepřehlédnutelný, hraje 

florbal, rebel. Ze třetí trojice (Martin x Adam x Roman) byl vybrán jako odlišný člen: 9x. Ostatními byl 

hodnocen jako nemá brýle (5x), nepřehlédnutelný,  normální, upravenější, v jiném spolku x uzavřenější.  

Václav byl z první trojice (Václav x Martin x Roman) vybrán jako odlišný člen: 9x.  Ostatními byl hodnocen 

jako malý (3x), nesportovní (2x), líný, nespolečenský, tichý a nenápadný. Z druhé trojice (Petr x Václav x Ivan) 

byl vybrán jako odlišný člen: 3x. Ostatními byl hodnocen jako tichý (2x) a neprojevuje moc emocí. Ze třetí 

trojice (Václav x Dominik x Josef) byl vybrán jako odlišný člen: 3x. Ostatními byl hodnocen jako tichý, podlejzá 

a nekomunikativní. 

 

 


