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Přepis pozorování (2. 11. 2012 – 24. 1. 2013)

2. 11. 2012 

3. hodina 

 

 

Nejprve jsem se žákům představila, vysvětlila důvody, proč jsem ve třídě, a zadala 

žákům SO-RA-D. 

Ve zbývajícím čase pokračovala čeština, navrácení testů, chaotická diskuse mezi 

jednotlivými žáky ve dvojicích, jak spolu sedí, a mezi dvojicemi navzájem (např. 

Nela-Radka, Radka-Michal, Nela podává sešit Michalovi, ten jí ho posléze vrací). 

Eliška má termohrneček a na něm má napsáno BORENKA. Daniela má penál 

DAKINE. Hodně žáků má „skejťácký“ batoh, někteří mají kožené tašky přes 

rameno. 

Nela má aktualitu, jde k tabuli, cestou k tabuli předvádí sebevědomá gesta, 

ostatní jí tleskají. Po představení aktuality následuje opět potlesk, ale slabší. 

Přestávka před 4. hodinou 

Iva jde k Elišce a Daniele. Jeden chlapec
1
 jde k Františce a Blance, společně 

odcházejí ze třídy. U Xavera a Viktora se sešli další dva kluci. Další skupinka vznikla 

u Radky, přidaly se k ní Nela s Uršulou. K Lence a Janě se přidala jedna dívka a 

společně odcházejí ze třídy. Na uvolněné místo Daniely si sedl nějaký chlapec. U 

Radky jsou nyní čtyři lidé, mezi nimiž je asi Jana s Lenkou. U Cecílie s Gabrielou 

jsou dva chlapci. Nela sedí na lavici u Radky a čte si v žákovské knížce. Iva maluje 

chlapci sedícímu na místě Daniely něco na ruku, ten pak odchází k umyvadlu. Iva 

shodila omylem Elišce na zem termohrnek, ta jen silně přivřela oči. 

4. hodina 

Pokračuje čeština. Další aktualitu má Pavel. Vlastně nejde o aktualitu, ale o 

mluvnický projev na téma Má budoucnost. Hovoří o střední škole. Působí strnule, 

text má naučený, ruce spojené za zády, paty u sebe. Má černé gumové boty a lá 

CROCS, ale nikoliv originál, džíny, klíče přidělané zepředu na džínách a bílé tričko 

s nápisem IRON NIGHTS 4. Pavel má zrzavé vlasy, vršek má vytvarovaný do 

malého kohouta. Je dvojčetem Nely. 

                                                           
1 Během prvních hodin jsem měla potíže s určováním jmen žáků, i když jsem si pro jejich evidenci 
vytvořila systém (sociometrické dotazníky jsem označila číslem, systematicky jsem je rozdala, žáci si je 
podepsali, po vybrání dotazníků jsem si přepsala jejich jména do předem připravené tabulky a podle 
souřadnic (kombinace řada/sloupec, viz. obrázek níže, jsem si je v terénních poznámkách označovala, 
např. A1 je Nela, B4 Pavel atd.), bohužel tento systém nebyl příliš funkční v chaosu během přestávky, 
kdy se žáci pohybovali po třídě a nebylo tak jasné, kde seděli o hodině. Proto některé žáky neoznačuji 
jménem, nýbrž pouze genderovým odlišením (dívka/chlapec). 
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Další mluvnický projev má Zdeněk. Je patrná nervozita, kýve se trochu. „Můžu 

začít znovu?“ Může. Stojí s nohama mírně od sebe, kýve se jemně v bocích, hraje 

si s rukama před tělem, pak si je dává v bok. Má pantofle páskové černé, černé 

upnuté džíny, šedou mikinu s kapucí, z níž vykukuje bílé triko, přes mikinu má 

malý černý symbol (?), má krátce střižené černé vlasy. Následuje hodnocení jeho 

projevu paní učitelkou, ta zmiňuje špatné slovní vazby, nedůrazný projev a 

chybění lehkosti oproti Pavlovi. Jeho reakce na hodnocení se zdá být rozpačitá. 

Potlesk třídy. 

Přezůvky žáků – kromě CROCSek a jejich napodobenin se zde vyskytují tenisky 

ALLSTAR a tenisky jim podobné, až po obyčejné plátěnky. Oblečení dívek působí 

„slečinkovsky“, dívky nosí svetříky, Iva má šálu, Lenka mikinu s kapucí. Zdá se, že 

všechny přítomné dívky mají přírodní barvu vlasů. Kluci Xaver s Viktorem mají 

svetr a z něj vykukující límeček. Zdeněk a Kryštof mají mikinu s kapucí. 

Probíhá diskuse o exkurzi, co koho během ní zaujalo. Hovoří Pavel, Františka, Aleš 

a další asi 2 lidi. Následuje diskuse o významu peněz pro člověka. Mluví Eliška, 

Šárka, hlásí se ještě Nela a Michal. 

Hynek má na lavici láhev s pitím (Nestea 0,5 l broskev), Michal má na lavici 

bezbarvou sladkou minerálku (1,5 l). Kryštof má na zemi také pití (Nestea 0,5 l 

zelený čaj). 

Baví se spolu Eliška s Danielou. Také Františka s Blankou. 

V lavicích se nacházejí spíš jen odpadky. Daniela má v lavici použité kapesníčky, 

Zdeněk obaly od sušenek, Gabriela prázdný papír. 

Hovoří Šárka, hlásí se Nela. Hovoří Michal, pak Blanka. Hlásí se Nela, pak hovoří, 

následuje ji Aleš. Hlásí se Eliška a hovoří. Mluví Iva, Nela se hlásí. Eliška se baví 

s Danielou, Eliška se směje. Aleš se hlásí, Nela se hlásí. Františka si něco vystřihuje 

z papíru. Xaver mluví, Nela s Alešem se stále hlásí. Nakonec mluví Aleš a pak Nela. 

Paní učitelka odešla ze třídy. Františka s Blankou se profackovávají. Probíhají 

debaty ve dvojících, některé dvojice jsou otočené na další dvojice. 

Žáci mají vytvořit reklamu „sami na sebe“ za 15 minut. Iva má dotaz, Daniela a 

Radka také. Blanka už pracuje. Eliška a Cecílie se spolu baví, Eliška se hodně 

usmívá. Viktor má dotaz. Aleš jde k Cecílii: „Půjčila bys mi propisku?“ a pohladí ji. 

Aleš má dotaz, zda si úkol můžou dodělat doma. Nela se ptá: „Může to být…?“ 

Blanka má taky dotaz (nadnesenost?). Aleš se ptá Pavla na gumu, nakonec mu ji 

půjčují holky Lenka s Janou. Iva se otáčí. Lenka s Janou spolu diskutují. Blanka 

s Františkou se spolu baví. Eliška kouká do papíru Daniele a culí se, má hodně 

zvednuté obočí. Lenka s Janou se spolu stále baví. Viktor má dotaz. Cecílie a 

Gabriela se spolu baví. Pavel chce gumu od Lenky. Františka žádá Blanku, ať se na 

něco zeptá, nakonec „ne, dobrý“. Eliška ukazuje učitelce svůj dosavadní výtvor, 

pak se otáčí na Cecílii a Gabrielu a říká jim „Co to je?“ a zvedá obočí, napomene ji 

učitelka, Eliška se pak s Danielou smějí. Třída začíná hlučet. Učitelka stojí nad 

Danielou, Daniela se směje, Eliška se taky směje. Františka mluví s Blankou, smějí 

se. Cecílie se otáčí na Hynka a Kryštofa, vrací Kryštofovi černou mikrofixu. 

Učitelka má požadavek na konkrétnost u Pavla. Nela mluví s Uršulou. Blanka má 

dotaz k učitelce. Michal se Zdeňkem používají gumovací pera. Františka má 

hlasitý dotaz, chce to dodělat doma, může, ale ne na počítači – „sakra“. 

Čtyři dívky mají pruhovaná trika. Barvy vyskytující se ve třídě: černá, béžová, 

šedá, modrobílá, nejvýraznější je vínový svetr (Uršula). Některé dívky mají 

náramky. 

Třída hlučí. Nela se přetahuje s Uršulou o lísteček. Eliška sedí tak, že má levou 

nohu pokrčenou a na ní sedí. Šárka mluví na Ivu, Iva se předtím dívala doleva na 

Elišku, Danielu, Cecílii a Gabrielu. Jana komunikuje s Františkou, Lenka se na ně 

dívá. Františka říká, že tam musí ještě něco přidat. 
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Zvoní, žáci si balí věci. Postupně odcházejí ze třídy: Blanka, Františka, další dívka, 

Lenka, Jana, chlapec, Cecílie, dva chlapci, Iva, Eliška … poslední odcházejí: Šárka, 

ještě jedna dívka, Michal a Zdeněk. 

 

9. 11. 2012 

Před 1. hodinou 

Ve třídě je hlouček šesti dívek a za nimi v lavici sedí další dvě. Dále je tu hlouček 

pěti chlapců. Ve třídě je přítomna jen polovina žáků celé třídy, neboť mají první 

dvě hodiny psát sciotesty. Jedna dívka volá za zadní lavice dopředu na Františku, 

pak na Ivu. Jana má hnědé vlnité vlasy a zelenkavou mikinu a také má 

termohrnek s nápisy, podobný tomu, co měla minulý týden Eliška. Iva, mající opět 

pruhované tričko, oslovuje jednoho chlapce (Hynka?): „Budeš prosím tě 

Mikuláš?“ (Jako deváťáci mají za úkol uspořádat mikulášskou pro školu.) Tento 

chlapec jde k dívkám, ty se ho snažily přesvědčit, že o nic nejde, pak odchází. Pak 

mluví Uršula, ostatní dívky v hloučku ji poslouchají. Na lavici je bílý mobil 

s tyrkysovými sluchátky, termohrnek a pravděpodobně foťák. Dívky mluví 

o třídách, o 8.B. Kluci mají volná trička a úzké kalhoty. Jeden chlapec má 

v kelímku kávu z Panerie. 

1. hodina 

Dělá se docházka, chybí Michal, ale jedna dívka zahlásila, že ten je ve druhé 

skupině. Žáci dostávají pracovní listy z matematiky a baví se ve dvojicích. 

Následně se utiší a začínají samostatně vypracovávat testy. 

 

Olga: má velmi světlé blond vlasy, dlouhé, češe si je na pěšinku, nemá ofinu. Má 

světle modrý jakoby koženkový penál s obrázky, s malými zvířátky. Na lavici má 

tlustou knížku v měkké vazbě Hungergames. Píše levou rukou. V 0,75 l lahvi od 

vody Rajec má nápoj vypadající jako multivitamínový džus. Píše oranžovou 

propiskou. Má bílé tričko, světlý béžový svetřík na zapínání, světle modré džíny, 

na zemi světlou téměř bílou tašku přes rameno, originál CROCSky v limetkové 

barvě, bílé ponožky, černou gumičku na pravé ruce. 

Iva: má špinavé blond vlasy, dlouhé, bez ofiny, na pěšinku. Má výrazné obočí. Píše 

pravou rukou. Má bíločervené proužkaté triko s širokými krátkými rukávy, k tomu 

černé úzké kalhoty, beztvarou kabelku z jemné černé koženky. Dále černé 

plátěnky, na palcích a malíčcích otrhané. Píše svítivě žlutou propiskou, na sešitě 

má červený obal. Má malý černý koženkový penál, podobný svým stylem penálu 

Olgy. 

Cecílie: tmavé vlasy na pěšinku bez ofiny, barvené natmavo se světlejšími 

odrosty. Náramky na pravé ruce (perly a stříbro, nebo jakoby stříbro), píše pravou 

rukou. Má černý svetr a světle šedé tričko. Dále kostkovaný penál DAKINE bílo-

červeno-černý a bílý dotykový mobil (iphone?). 

Daniela: špinavé blond vlasy, ale světlejší než Iva, dlouhé, pěšinka, ne ofina. Šedá 

mikina, penál DAKINE černý s modrými a fialovými květy (stejný typ jako Cecílie, 

jen s jiným motivem). Píše pravou rukou. 
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Uršula: černé dlouhé vlasy v drdolu, černá mikina s kapucí a modrým nápisem, 

levačka, prstýnek na pravé ruce, kovové kulaté malé náušnice. 

Radka(?): špinavé blond vlasy (odstín něco mezi Danielou a Ivou), polodlouhé 

v culíku, bez ofiny, hnědá středně tenká gumička. Má světle růžovou mikinu na 

zip s kapucí, bíle tričko. Píše pravou rukou. Dále má béžový plátěný penál, černý 

mobil (nebo je to kalkulačka?) v oranžovém „rámečkovém“ pouzdru a černý 

sportovní (skate styl) batoh se žlutými, modrými a fialovými puntíky. 

Chlapec sedící na pozici E1: špinavé blond krátké vlasy, pravák. Má tmavě šedou 

mikinu s kapucí a černé kalhoty, na levé ruce má tenký bílomodrý náramek, 

nejspíš z bavlnek. V lavici má list papíru. 

Zdeněk(?): černé velmi krátké vlasy, bílé volné tričko s obrázkem či logem, černé 

upnuté kalhoty, tenisky tmavé barvy se zelenými tkaničkami, zelenou patou a 

bílou podrážkou, černá kožená taška přes rameno, kelímek s nápojem z Panerie, 

pravák, gumovací propiska, sešit s modrým obalem, kalkulačka, žákovská knížka. 

Po testu jde na záchod a poté vyhodit kelímek od nápoje. 

Chlapec sedící na pozici E3: vlasy tmavší než chlapec z E1, pravák, černý svetr 

s šedými a modrými pruhy a proužky, volnější černé džíny, hnědé páskové 

pantofle (tři pásky), tmavý batoh s šedými a žlutými prvky, klasický penál 

s obvodovým zapínáním na zip, gumovací propiska, pracovní sešit na matematiku 

v modrém obale. 

Jana: hnědé polodlouhé trochu vlnité vlasy, pěšinka na straně (delší patka), penál 

velký světlý pokreslený, termohrnek s nápisy (např. LENNIE), černošedý šátek, 

zelenkavá mikina na zip s kapucí a s logem na jedné straně hrudníku, velmi světlé 

modré džíny, na lavici balíček modrých kapesníčků. 

Šárka: světle hnědé vlasy, delší než polodlouhé, ne ofina, pěšinka hodně na straně 

sepnutá svítivě růžovou sponkou, fialové tričko s obrázkem, světle modré džíny, 

pravačka, světlá gumička na pravé ruce, nalakované nehty – světle fialové, černá 

kalkulačka v gumovém oranžovém rámečku, penál DAKINE šedý s fialovými 

pruhy, resp. čtverci, ve stejném barevném motivu má i svůj DAKINE batoh, na 

lavici má pomerančovou mattonku. 

Hynek (a nebo Kryštof?): blond krátké vlasy, gelem zvednutá ofina, levák, světle 

šedé triko krátký rukáv, sluchátka „pecky“ mu visí z výstřihu, batoh. 

Kryštof (a nebo Hynek?): tmavé hnědé vlasy, gelem zvednutá ofina, 

červenohnědé triko, černé kalhoty, tenisky CONVERSE ALL STAR, taška přes 

rameno černá s bílým okrajem (tenkým lemem). 

Po dopsání si Olga čte knížku, Iva jde na záchod a pak se na svém místě otáčí na 

Cecílii a Danielu, Daniela se směje, Cecílie má hlavu položenou na lavici. 

Přestávka před 2. hodinou 

Žáci se přesouvají do jiné třídy, přijde druhá polovina žáků. Do třídy přišla nějaká 

učitelka kvůli organizaci Mikuláše, Eliška jí říká, že Iva to má sepsané. Přesun 

hloučku žáků (asi díky té učitelce) k lavici C1/D1, tam nyní Eliška, Gabriela, Aleš a 

Františka. Sama na A1 sedí červenovláska s extravagantním sestřihem – Tereza. 

K ní pak jde Nela a přidává se ještě další dívka. Gabriela s Eliškou sedí samy na 

lavicích C1/D1. Dva chlapci (zrzavý Pavel stojí a Viktor mající brýle sedí) jsou u 

lavice E1/F1. U Františky a Blanky je hlouček dívek, přidaly se tam totiž dívky 

z E4/F4 (Lenka a Charlotte) a dále přišel Aleš; před chvílí se tam někdo navoněl 

voňavkou, asi Františka. 
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2. hodina 

 

Blanka se omlouvá, že nemá sešit. Nela se omlouvá, že vůbec nemá věci na 

češtinu. Učitelka se ptá, zda chce jít někdo k tabuli. Nikdo nechce, učitelka 

upřesňuje, že nabídka neplatí pro ty, kteří mají mít příští hodinu aktualitu. 

Vyvolává Terezu. Zdá se, že té se moc nechce. Ostatní ji povzbuzují, ať to aspoň 

zkusí. Eliška se hlásí, zda může jít místo Terezy. Třída potlesk. Volí si otázku – 19. 

století, realismus, májovci. Eliška má blond vlasy v culíku, bez ofiny, má šedou 

mikinu s kapucí na zip, černé legíny s pletenými světlými návleky, dlouhé bílé 

triko (ke stehnům), světle oranžové CROCSky (napodobenina?), náušnice – větší 

plastové pecky (pravá oranžová, levá žlutá). Po jejím projevu následují otázky 

žáků na Elišku, ptá se jí Gabriela na nějakou povídku, Eliška reaguje. Má světlou 

zelenkavou kabelku, pestrý penál ve tvaru válce (žluto-červeno-všelijaký), pod 

ním sešity a knížku, dále perlivou vodu Toma natura 0,5 l. Eliška se vyjadřuje 

k pocitům k postavě z povídky, mluví i Blanka a ještě někdo. Eliška získává 

jedničku, následuje potlesk třídy. 

Učitelka začíná mluvit o dnešním tématu – legionářské literatuře. Zadává Sylvii 

úkol – přečíst si nějaký papír, který jí učitelka dala, a nemá si psát. Mluví Aleš. 

Hlásí se Charlotte, pak mluví Viktor, pak mluví Nela. 

Sylvie bude číst text o legionářích, všichni dostanou pět úkolů. Pavel se ptá: 

„Takže si nemůžem dělat zápisky?“, učitelka: „Ne.“ 

Gabriela: hnědé jemné vlnité dlouhé vlasy, culík, bez ofiny, béžové triko dlouhý 

rukáv, ve stejné barvě má plátěnky, dále tmavě modré úzké džíny, hnědě rezavá 

kožená kabelka, výrazné obočí. 

Eliška se ptá: „Pančelko, prosím, můžeme pracovat ve dvojicích?“, učitelka: „Ne.“ 

Lenka: hnědé vlasy, culík, fialová gumička, zlaté(?) náušnice pecky, červené triko 

dlouhý rukáv přes světlejší triko lososové barvy, tmavě modré džíny, tenisky a lá 

CONVERSE ALL STAR, černomodrý batoh, malý koženkový oranžový penál 

s obrázky (jako Olga, jen v jiné barvě), výrazné řasy, výrazné červené ponožky, na 

lavici knížka. 

Text o legionářích má znovu přečíst Nela. 

Charlotte: hnědé vlasy v culíku, patka, světle hnědá gumička, nehty nalakované 

černým lakem, volnější četný svetr na zapínání, červené tričko, tmavé kalhoty 

s hnědým vzorem a hnědé pletené návleky na holeních, sytě růžové CROCSky 

(originál) s „3D obrázkem“, taška přes rameno žlutavé barvy s černými okraji a 

černým popruhem (vlastně je žlutá jen uvnitř, zvenku je celá černá), bílé 

kotníčkové ponožky, penál DAKINE světle růžový s květy (resp. s geometrickými 

tvary). 

Nela se ptá učitelky, zda byl Štefánik Slovák, učitelka odpovídá, že ano. Nela ji 

upozorňuje, že v zadání je dotaz na českého politika – upozornila ji tak na její 

chybu. 

Františka: světlé blond polodlouhé vlasy, velké modré oči, tričko s krátkým 

rukávem dlouhé po boky (šedé krajkové), pod ním černé tílko, dále minisukně a 

šedé podkolenky, páskové pantofle bílé barvy s květy a atypickými pásky, červený 

kovový penál, velká kožená fialová kabela NIKE, hnědý kožený náramek na levé 

ruce. 
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Viktor nemá čítanku, půjčuje si ji od Elišky. 

Žáci upozorňují, že nějaký úkol už dělali, argumentují (Blanka, Aleš, Eliška). 

Aleš má dotaz, bez hlášení se ptá. 

Aleš: hnědé vlasy, střih, že je má nahoře delší a má patku, má šedou světlou 

mikinu bez kapuce s hnědými záplatami na loktech (vypadá to jako sako 

z „mikinového“ materiálu), světlé kalhoty, tmavě modré tenisky s třemi 

oranžovými pruhy (ADIDAS?), pravák. 

Pavel: zrzavé vlasy, dvojče Nely, šedá lesklá tmavá mikina s kapucí, která má na 

levém rukávu nad loktem tyrkysový pruh, dále má džíny a černé gumové pantofle 

(odlišný typ od CROCS), taška tmavě šedá přes rameno s černým popruhem. 

Viktor: tmavě hnědé krátké vlasy, brýle, modrá mikina či svetr bez kapuce a bez 

zapínání, vykukuje z ní fialový límeček, džíny, dvoupáskové hnědé pantofle, černá 

menší taška přes rameno, pravák. 

Hlásí se Blanka, vstupuje do toho Aleš. Aleš má dotaz a zároveň odpovídá na 

zadaný úkol. Vyvolán Pavel, dále Eliška, učitelka ji ocenila za její myšlenku. Dále je 

vyvolána Gabriela. Hlásí se Blanka, vyvolána je Sylvie (nebo Tereza). Dále jsou 

vyvoláváni a hovoří Blanka, Viktor, Lenka, Františka, Nela, Sylvie, Charlotte. 

Lenka si chce od Františky půjčit tužku. Františka se ptá: „Jakou chceš?“, Lenka si 

vybírá. 

Eliška jde psát na tabuli graf souvětí. Mluví Charlotte, pak sama Blanka, pak se 

ozývá Aleš, Aleš se hlásí, hlásí se Blanka a mluví, pak Eliška. Lenka se hlásí a pak 

mluví. Eliška na dotaz učitelky, zda se chce někdo na něco Elišky zeptat, kroutí 

hlavou. 

Zvoní, konec hodiny. Aleš odchází, za ním Františka, postupně odcházejí všichni. 

Velká přestávka před 3. hodinou 

Celá třída odchází pryč a přichází jiná třída, zjišťuji, že každá třída chodí na velkou 

přestávku do své domovské třídy. Pozorovaná třída přichází až se zvoněním pět 

minut před začátkem hodiny. 

Přichází Tereza, má pokreslené CROCSky, dírami v nich má protaženou tkaničku. 

Přichází hlouček dívek. Olga se, zdá se, hádá se Zdeňkem. Charlotte si sedla k PC u 

stolu vyučujících, u ní je Olga a Aleš. U dveří je hlouček kluků (7 chlapců), Aleš je u 

dívek. Jsou zde různé skupinky dívek. Lenka má v teniskách každou tkaničku jinou. 

Aleš, zdá se, laškuje s Olgou, strkají se, jakoby spolu bojují. 

3. hodina 

 

Učitelka oznamuje žákům, že mají do 11,30 čekat v této třídě na jinou paní 

učitelku. Hlásí se Františka. Hlásí se Charlotte, má s Danielou zaběhnout dolů. 

U tabule má aktualitu Viktor, mluví o prezidentských volbách v USA. 

Aleš: má ipod, mikinu na hnědé knoflíky, otrhané džíny. 

Sylvie: má bílý svetr s velkými černými vzory. 

Tereza: má růžový svetřík, červené CROCSky (originál?), růžovou koženou kabelu 

(s nějakou značkou?). 
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Nela se ptá Viktora: „Máš to naučený, nebo se o to zajímáš?“ – Viktor se o to 

zajímá. 

Dále má aktualitu Sylvie, je silnější postavy, má vzorovaný svetr, žluté tričko, 

modré džíny, bílé CROCSky (originál?) s barevnými obrázky, dlouhé jemné špinavě 

blonďaté vlasy bez ofiny, pěšinku na stranu, vlasy na straně přidržené černým 

skřipečkem. Má velký výstřih, který jí odhaluje rameno. 

Hlásí se Eliška a mluví, hlásí se Šárka a mluví. Dále Iva, Jana, Pavel, Šárka, Olga, 

Blanka, Jana, Charlotte, Aleš. Nela komunikuje se svým bratrem Pavlem. Eliška má 

nalakované nehty červeným lakem. Ozývá se Iva. Hlásí se a mluví Nela. 

Za týden budou mít aktuality Tereza a Pavel. 

Charlotte a Daniela mají referát na téma Svátky. Během přípravy si ostatní žáci 

povídají ve dvojicích. První mluví Daniela. Má na krku náhrdelník s přívěškem ve 

tvaru kníru. Daniela během svého projevu hodně gestikuluje. Následuje potlesk 

třídy, zahájil jej Pavel. Ten pak spolu s Alešem tleskají na přeskáčku – střídají se 

po jednom tlesknutí. 

Lenka má žlutě nalakované nehty a černou tkaničku ovázanou kolem pravého 

zápěstí. Nela má bílé groxy (originál?). Tereza má červeně nalakované nehty. 

Hlásí se a mluví: Šárka, Iva, Eliška, Blanka, Aleš, Lenka, Charlotte, Nela, Xaver, 

Michal. 

Lenka si hraje s vlasy, žlutý lak má pouze na jedné ruce, na druhé má červený. 

Daniela má bílé kotníčkové tenisky. 

Následuje desetiminutová samostatná práce, žáci si mohou chodit dozadu do 

skříně pro slovníky. Šárka se obrací na Elišku. Jana se obrací na Františku, pak na 

Lenku. Probíhá spolupráce a komunikace ve dvojicích. Narůstá šum. Někteří žáci 

jsou učitelkou vyzváni k odevzdání žákovské. Žáci si mezi sebou půjčují nůžky. 

Charlotte se hlásí a ptá se. Kryštof shání lepidlo od Jany, nejprve nemá, pak se 

obrací doprava, pak na něj volá, že vlastně má. Charlotte chce něco po Janě 

(lepidlo?). Lenka si v klidu vystřihuje. Probíhá komunikace mezi kluky, kteří sedí 

poblíž (Michal, Zdeněk, Aleš, Pavel, Hynek, Kryštof). Učitelka žádá o klid, šum 

ustává. Gabriela a Cecílie si jdou pro slovník, Aleš volá na Cecílii: „Cecílie, podáš 

nám taky?“, Cecílie souhlasí. Dále si jdou pro slovníky Hynek a Lenka, Jana jde 

k Charlotte, pro slovníky jdou ještě Daniela, Iva a další. 

Přestávka před 4. hodinou 

Aleš jde k Charlotte, pak jdou spolu k Olze. 

Blanka jde ke Gabriele. 

U dveří je skupinka kluků (Viktor a Xaver sedí, u nich stojí Pavel a Michal). 

Gabriela se baví s Hynkem a Kryštofem 

Františka jde k Janě, spolu s Šárkou, je tam i Lenka, která se s nimi také směje. 

Charlotte mluví o Lence, jak ji někde potkala nebo viděla. 

Aleš a Františka stříhají Cecílii nitky ze svetru, ta pak křičí, co prej jí to udělali, a 

ukazuje to Gabriele. Přidává se k nim Iva. Aleš zkoumá Gabriely řetízek, pak 

upravuje Cecílii svetr. Františka dává Cecílii do vlasů červenou nit. 

Skupinka u C5/D5 – Lenka, Jana, Charlotte, Iva. 

Dvojice Tereza a Uršula, Tereza češe Uršule vlasy. 

Aleš věnuje dotyky Cecílii, tulí se k sobě. 

Skupinka Nela, Sylvie a Radka si vybarvují v sešitech/učebnicích. 
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Aleš s Cecílií odcházejí, zavěšeni v rámě. 

Gabriela se baví s Kryštofem. 

U dveří jsou stále kluci (Pavel, Michal, Viktor, Xaver a ještě jeden). 

Do třídy vešla Lenka s Charlotte, Charlotte jde k Janě a říká jí, že teď viděla Cecílii, 

jak dělala nějaký zvuk. 

Někteří žáci se během přestávky vůbec nezvedli ze svého místa, např. Nela, 

Sylvie, Radka, Uršula, Tereza, Gabriela, Kryštof, Xaver, Viktor, možná i někteří 

další. 

4. hodina 

Hodina začala bez učitelky, pokračuje ruch. Poté přichází učitelka, která 

oznamuje, že žáci mají volno, ale že mají dodržovat klid. Aleš má dotaz. Učitelka 

odchází. 

Vytvářejí se skupinky: 

- Gabriela, Cecílie, Hynek, Kryštof 

- Nela, Sylvie, Radka 

Charlotte se češe. Daniela poslouchá mp3. 

Další skupinkou jsou kluci (Aleš, Pavel, Michal, Zdeněk). Aleš je pozván k Ivě, 

Šárce, Elišce a Olze; společně něco řeší. 

Cecílie telefonuje. Charlotte komunikuje s Janou, Lenkou, pak s Františkou. Radka 

něco ukazuje Tereze a Uršule, Tereza se směje. Aleš jde k Františce. Daniela a 

Františka spolu poslouchají hudbu z jedněch sluchátek. 

Přichází učitelka, žáci se mají sbalit a jít na oběd. 

 

16. 11. 2012 

Před 1. hodinou 

 

Chybí Jana, Pavel a Viktor, tzn. čtyři neurčení chlapci jsou Hynek, Kryštof, Michal a 

Řehoř. O Řehořovi jsem se ještě vůbec nezmínila, nejspíš bude mezi některými již 

dříve neurčenými chlapci. 

Aleš sedí u Cecílie a Daniely, přišla k nim i Iva a Eliška. Aleš se přesunul do své 

lavice, ale sedl si na židli po chybějícím Pavlovi a stále se baví s Cecílií. 

1. hodina 

Matematika. Dobrovolníci mohou počítat na tabuli příklad „na jedničky“ (kdo jej 

bude mít dobře, dostane jedničku, jinak nic). Zapojují se Aleš, Charlotte, Cecílie, 

Blanka, Františka, Šárka, hlásila se také Bety a další. První hotovo má Šárka. Iva si 

špitá se sousedkou Eliškou, hodně se k ní naklání. Uršula se baví s Nelou. Aleš šel 

pro fixy na tabuli, teď přišel. Hotovo má Blanka, pak Cecílie, která si jde umýt 

ruce. Učitelka říká Františce, ať používá místo desetinných čísel zlomky. Charlotte 

provádí na tabuli zkoušku výpočtu, maže ji houbou. 

Iva: má culík a čelenku, tmavý lak na nehtech. 



9 / PŘÍLOHY 
 

Uršula: má popsanou ruku/paži (už asi ze včera, neboť to vypadá trochu omytě), 

dále má náramky, prstýnky, pokreslené CROCSky (originál?), levák. 

Cecílie: červený lak na nehtech, prsten na ukazováčku, brož ve tvaru velké kočky 

na dlouhém řetízku. 

Charlotte říká: „Pančelko, mně to nevyšlo.“ Dle učitelky na něco zapomněla. 

Eliška se hlásí, Nela taky, ale nejsou vyvolány. Nela se baví s Uršulou, zdá se, že o 

Charlotty příkladu. 

Františka říká: „Pančelko, mně to taky nevyšlo, já nevim.“ 

Tereza: černý batoh DAKINE s růžovými zipy, černé kalhoty, růžové CROCSky 

(originál?), růžová mikina, pásek s kovovými pyramidkami, vínový lak na nehtech, 

bavlnkové tenké náramky, šedo-černo-zelený DAKINE penál se třemi plackami. 

Františka výpočet vzdává, jde si sednout. Stále počítá Aleš, po chvíli si jde 

sednout. Hlásí se Nela. 

Cecílie má příklad bez chyby. Blanka tam má chybu, a tak je bez známky. Nela se 

hlásí, chce říct další příklad. Františka tam má chyby, Šárka tam má taky chybu. 

Charlotte tam má taky chybu a před chvílí šla bez vyznání z lavice k tabuli, když už 

učitelka vysvětlovala jiný příklad, doplnit ke svému příkladu „podmínky“, za nichž 

rovnice platí. O Alešovi učitelka řekla, že neumí násobit nulou, proto tam má 

chybu. 

Následuje výuka – téma „úkoly o společné práci“. Radka maže tabuli. Učitelka 

říká: „Počkáme ještě na Radku.“ Radka začne skákat s houbou při mazání tabule 

rozverně jako nějaký míček – třída se směje. 

Učitelka promítá na tabuli úkoly. Aleš se bez hlášení ptá: „Pančelko, máme si 

opsat zadání?“, nemusejí. Aleš má na stole láhev s vodou Jana (1 l, s „dudlíkem“). 

Učitelka se na něco ptá, Františka reaguje. Aleš se hlásí, ale bez hlášení mluví 

někdo jiný. 

Sylvie má dnes brýle, opět skřipečkem stažených pár vlasů na straně, nemá 

barevně nalakované nehty. Sylvie se hlásí na dotaz učitelky, sděluje správnou 

odpověď. Eliška tomu nerozumí, a tak si žádá vysvětlení. 

Charlotte popíjí z šálku od termosky a baví se s Lenkou, učitelka Charlotte 

napomíná. 

Učitelka zadává příklad. Po chvíli se hlásí Charlotte, Blanka a Nela, že mají hotovo. 

Charlotte se ještě na něco doptává učitelky. Dále se hlásí Uršula, Iva, Aleš, 

vyvolána Blanka, která sděluje správný výsledek. 

Na další výsledek se hlásí Aleš, Blanka, Šárka, Gabriela, Lenka a Cecílie. 

Blanka a Nela mají dotazy. Gabriela se baví s Lenkou. Žáci zkouší sami vypočítat 

jiný příklad. 

Tereza: má černou tkaničku omotanou kolem pravého zápěstí spojenou malým 

spínacím špendlíkem. 

Aleš: má zelený plátěný náramek na pravé ruce, šedý svetr se zapínáním bez 

límečku, tmavě modré džíny, hnědou plátěnou tašku přes rameno, tričko se 

slonem. 

Charlotte upadla termoska, ozvala se rána. Učitelka reaguje: „Nějaký kýbly nosí 

někdo do školy, ne?“ Někteří žáci se uchichtli. 

Iva se hlásí. Tereza počítá na své černo-růžovo-fialové kalkulačce. Františka se 

ptá, Aleš se hlásí, učitelka se k němu jde podívat. Učitelka se jde následně podívat 

k Charlotte, říká jí, že to má perfektní. Iva se otáčí k Nele. Nela předtím s Uršulou 

lovily v malém zeleném penálu Nely zvýrazňovače. 
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Následují příklady „na jedničku“ (3 příklady na 8 minut). Františka a Radka mají 

dotazy. 

Nela píše levou rukou, má šedomodrý sportovní batoh, tmavě modrou mikinu 

s kapucí, černé kalhoty, bílé boty a lá CROCS. 

Tereza nepočítá, kreslí si obrázek hlavy s výraznýma očima připomínajícími 

monokly. Když se přiblíží učitelka, dělá jako by počítala/psala. 

Iva a Blanka mají dotazy. Nela si jde nechat zkontrolovat výsledky, má dobře 

výsledky, ale špatně slovní odpovědi, tzn. neví, na co se učitelka v zadání ptá. 

Chlapec sedící na pozici F5 se výrazně, ale tiše protahuje. 

Aleš má v ruce mobil zlaté barvy s qwerty klávesnicí (hodně tlačítek). 

Další jdou ukázat učitelce sešit s výsledky – Xaver, kluci sedící na pozicích E5 a F5, 

dále Eliška, pak Uršula. Xaver dostal jedničku. Dále jdou sešit ukázat Gabriela, 

Sylvie, Iva, Nela znovu, Cecílie, Františka. 

Lenka má na lavici láhev s vodou s příchutí (červená mattonka 0,5 l). 

Iva se hlásí, Lenka se ptá bez hlášení. Blanka se jde na něco zeptat učitelky přímo 

k jejímu stolu. 

Zvoní. Tereza se baví s Charlotte. 

Přestávka před 2. hodinou 

Žáci se stěhují do vedlejší místnosti. 

 

Zasedla jsem lavici EF5, řeší se, kdo tedy kde bude sedět, Lenka si hájí své místo, 

do řešení se zapojuje i Charlotte, nakonec si Františka s Blankou sedají před 

Danielu a Charlotte. 

Lenka si sedá na lavici k Nikol, k ní Šárka. Michal a Xaver v klidu sedí. Radka 

volající „hej, hej“ přináší Lence sešit, Lenka říká: „Tak mi ho dej na stůl.“ Radka: 

„Kde máš stůl?“ Lenka ukazuje: „Támhle.“ Radka jí tam dává sešit a odchází. 

Přichází Nela, jí housku. U této skupiny je také Františka. 

Charlotte se přesouvá k Tereze a Uršule. Kluci Řehoř a Zdeněk sedí v klidu. 

(…) 

2. hodina 

(…) 

Hynek a Kryštof mají oba černé kalhoty, červené (Hynek) či vínové (Kryštof) 

tričko, oběma z výstřihu visí sluchátka (pecky), oba mají gelem zvednutou ofinu, 

ale jeden z nich má batoh a druhý tašku přes rameno CONVERSE, jeden má penál 

DAKINE, druhý penál asi vůbec nenosí. 

Lenka a Olga mají stejný styl penálu – malý koženkový se zvířátky (světle modrý x 

hnědý). 
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Olga má nalakované nehty – bílým a zeleným lakem vždy ob jeden prst na 

střídačku. 

(…) 

Blanka má na lavici tyrkysovou pet lahev 1,5 l s pitím, lahev je popsaná fixou. 

(…) 

Aleš si kreslí na vrch sešitu a pak maluje i na lavici. 

Zdeněk má na lavici lahev Ice Tea, dále má menší zelenou tašku a CROCSky 

(originál?). 

3. hodina 

Kryštof a Hynek mají oba tenisky, jeden červené CONVERSky (Hynek), druhý černé 

plátěnky (Kryštof). 

Daniela má černou koženkovou kabelku s kovovými prvky stříbrné barvy. 

Cecílie má tmavě modrou kabelku s hnědými koženými popruhy. 

Charlotte má černou plátěnou ADIDAS tašku přes rameno, bez zapínání. 

(…) 

Nele spadla na zem tužka. 

(…) 

Uršula si maluje na vršek papíru se zadáním. 

Přestávka před 4. hodinou 

(…) 

Charlotte v hloučku dívek (Nela, Uršula, Tereza, Sylvie) stříká voňavkou. 

(…) 

4. hodina 

(…) 

Žáci z hlediska barevnosti a tím i výraznosti oblečení: 

- Františka – červený, až rudý svetr 

- Daniela – žlutý svetr 

- Tereza – růžová mikina 

- Radka – žlutý pruhovaný svetr 

- Olga – červenobílá kostkatá košile 

- Blanka – bíločerné pruhované triko 

- Hynek – červené triko a boty 

- Kryštof – vínové triko 

- Uršula – fialové triko 

- Ostatní – modré či černé oblečení 

- Sylvie – bílá mikina s kapucí 

Aleš cucá tužku. 

Michal se drbe tužkou ve vlasech. 

Uršula má placky s nápisy na penálu. 

Tereza má na zipu penálu sponky z plechovek (to, čím se otevírá plechovka). 
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(…) 

Cecílie má ponožky ADIDAS. 

Lenka má fialové džíny a modré volné triko. 

Kryštof má bílý pásek BILLABONG. 

Cecílie a Daniela mají obě bílé tričko pod svetrem. 

Jediná, kdo má sukni, je Eliška. 

Mikiny s kapucí mají Řehoř, Xaver, Sylvie. 

Nela má v lahvi od vody Rajec nalitý džus. 

Charlotte napomenuta učitelkou, že tam něco řeší (hra s mobilem). 

19. 11. 2012 

1. hodina 

Tereza má na penálu placku s nápisem Keep calm, carry on. Na sešitu má 

namalované hvězdy. 

Olga má svetr s tenkými červenými proužky. 

Radka má batoh BURTON. 

Nela a Tereza mají sponky z plechovek (Tereza na penálu, Nela na klíčích). 

Uršula má také placky na penálu, např. s nápisem Better than Barbie. 

(…) 

Jana má termohrnek s vlastním nápisem fixou Janičky hrnek. 

Uršula si maluje do sešitu, něco jako DEATH nerovná se NORD. 

Uršula má náramky na ruce, většina z nich jsou gumičky, dále řetízek a gumové 

náramky. K pití má džus Relax, krabice je pokreslená. 

Cecílie má svůj penál částečně vybarvený růžovým zvýrazňovačem. 

Uršula si hraje s řetízkem, sundává ho a nandává, pak si z kapsy vyndala gumičku 

a dala si ji na ruku, hraje si s gumičkami na ruce, pár si jich sundala, Tereza to 

sleduje a pak se dotkla těch gumiček. 

Františka má sametovou červenou mikinu s kapucí, černé silonky, k tomu má 

jednobarevné šortky v červenorůžovém odstínu. 

Eliška má černou mikinu s kapucí, v kapuci má různobarevné proužky, na kapuci 

červenou bambuli, zepředu mikiny má obrázky, dále má sytě červené kalhoty. 

Jana má bílou mikinu s kapucí, bílé triko s šedými proužky a dlouhým rukávem. 

Uršula si opět maluje propiskou do sešitu. 

Sylvie má penál plátěný červený UNITED COLORS OF BENETTON. Pantofle jsou 

napodobenina CROCS, bílé s malovanými květinami. 

Františka má rovnátka. 

Jana má na termohrnku napsáno Janičky hrnek, Fanča a Lennie (pozn. nápisy 

upraveny tak, aby odpovídaly anonymizovaným jménům, ale aby byl zároveň 

zachován tvar jmen skutečně napsaných na hrnek). 
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Přestávka před 2. hodinou 

(…) 

2. hodina 

Jana má dvoupáskové pantofle, boky korkové podrážky jsou pokreslené, na ruce 

má napsáno „Jano?!“. 

(…) 

Výrazné prvky: 

- Zdeněk – tyrkysovo-zelenkavá kostkatá košile 

- Radka – červené tričko 

- Eliška – červené kalhoty, červená bambule na kapuci 

- Nela – růžový vnitřek kapuce v tmavé mikině 

- Olga – pruhované triko šedé s červenými pruhy, citrónově žluté CROCSky 

originál, pestrobarevná pruhovaná kabelka 

- Františka – červenorůžové šortky 

Hynek a Kryštof – oba šedé tričko 

Světlé barvy – Uršula, Jana, Charlotte, Hynek, Kryštof, Aleš (ten má opět oděv se 

záplatami, tentokrát na světle šedém triku s dlouhým rukávem, tmavě modré 

záplaty na loktech). 

Olga má opět na lavici knihu, tlustou. 

Často se objevuje obyčejná modrá propiska, stejnou mají Cecílie, Uršula, Tereza, 

Radka. 

Častá je i gumovací propiska, má ji Kryštof a Zdeněk, možná i další. 

Dále zde dochází k používání bělítka (Cecílie) a lepidla (Jana). 

Lenka má červeně nalakované nehty. 

(…) 

Cecílie má také červeně nalakované nehty. 

(…) 

Cecílie něco hodila Blance, pravděpodobně vzkaz na zmuchlaném papírku. 

Chralotte má černě nalakované nehty. 

Daniela si nůžkami ustřihla nitku na mikině. 

Přestávka před 3. hodinou 

(…) 

3. hodina 

Tereza má placku s nápisem LEGEN-DARY. 

Sylvie má rovnátka. 

Blanka a Charlotte mají oční linky. 

(…) 

Cecílie má tričko s průsvitným nápisem, je jí vidět spodní prádlo. 

Tereza má na botách fixou napsáno „What doesn’t kill you…“ 

Nela má pásek s pyramidkami. 
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Přestávka před 4. hodinou 

Eliška, Iva a Michal si hází něčími pantofly. 

Někdo odhodil botu Františky pryč, ta po ní jde, pak dává Lence ránu přes zadek, 

tak vřískne. 

4. hodina 

Cecílie v průsvitném tričku má referát. 

Aleš jde sám od sebe stáhnout žaluzie. 

Cecílie přednáší referát, rukama si zakrývá hrudník. 

Gabriela používá látkový kapesník. 

(…) 

Blanka probírá penál Františky, vše vyndává. Františka jej vyklepává před sebe, 

možná záměrně na židli, na níž sedí Nela. Blanka jí pak do penálu píše či kreslí 

černou lihovkou. 

Charlotte se také přehrabuje v penálu, ve svém. 

(…) 

Lenka si obírá vlasy z hřebenu (kartáče). 

Cecílie si píše na mobilu. 

Radka si půjčuje pero Nely, prohlíží si jej. 

 

26. 11. 2012 

Před 1. hodinou 

Cecílie má coca colu v plechovce a huňatou šálu. 

Eliška telefonuje. 

(…) 

1. hodina 

Blanka má oční linky. 

Řehoř má penál na zip jednopatrový. 

Charlotte dává Lence nůžky, ta si vystřihuje tahák. 

Jana a Charlotte obě pijí. 

Eliška a Olga se zabývají etiketami na pet lahvích. Olga ukazuje na svém Rajci 

s džusem nějaký text. Totéž pak dělá Eliška se svou zelenou Mattoni Sport. 

Kryštof má vínové tričko a tašku CONVERSE, Hynek bílé tričko a boty CONVERSE. 

Hynek má rovnátka. 

(…) 

Šárka šahá do penálu Nely, vytahuje žlutou kartičku, pak ji tam vrací. 

Františka ze svého fialového penálu válcovitého tvaru s obrázkem bílé kočky, 

který vypadá rovněž jako silueta krávy, vytahuje kartičku nějakou, mává s ní před 

sebou, ukazuje ji Janě. 
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Lenka má na tenisce napsáno fixou PRDEL. 

Gabriela má dvoupáskové pantofle, jako Jana. 

Jana a Gabriela nemají nalakované nehty, rovněž jako Cecílie, Nela, Tereza, 

Uršula. 

Nalakované nehty mají Blanka, Charlotte, Lenka, Františka, Šárka. 

Cecílie chodí bosa. 

Viktor vytahuje z tašky herní konzoli a gestikuluje s ní, pak ji vrací do tašky. 

Přestávka před 2. hodinou 

(rozhovor s třídní učitelkou) 

2. hodina 

Lenka má na druhé botě napsáno PANIKA. 

Eliška je celá v černém, kromě světle béžového pásku přes sukni. 

(…) 

Lenka má opět fialové džíny a modré volné triko, tentokrát s uzlíkem na straně. 

Na triku je nápis THE ROLLING STONES. 

Řehoř má mikinu značky PUMA. 

Charlotte sundává Lence ze zad drobek papíru. 

Mikinu s kapucí dnes mají Nela a Radka. 

Límečky vykukující z pod svetru mají Viktor a Xaver. 

Z barev se objevují: 

- Františka – červený svetr 

- Tereza – tmavěmodrorůžový pruhovaný svetr 

- Kryštof – vínové triko 

- Aleš – červené tričko 

Originál CROCSky – Olga, Charlotte. 

Trika s obrázky – Zdeněk, Lenka, Kryštof, Hynek, Pavel, Aleš. 

Michal má tašku s nápisem HEINEKEN. 

Viktor má tašku značky LA COSTE. 

Přestávka před 3. hodinou 

Blanka si čte, Šárka si čte, pak si čtou spolu z Blančina sešitu. Blanka má v uších 

sluchátka. 

Skupinka Uršula, Nela, Olga, Eliška a Tereza. Uršula má foťák, zájem projevuje 

Eliška. 

3. hodina 

Jana a Charlotte, na které svítí sluníčko (EF4), volají na Aleše (A4): „Aleši!!!“, ten 

na to: „Jsem snad otrok nebo co?“ Lenka (B5) se zvedne a jde zatáhnout žaluzie. 

Nela má láhev s pitím pokreslenou červenou fixou s nápisem „NELÍ (srdíčko) 

HONZÍK“. 

(…) 

Nalakované nehty Daniela. Nenalakované nehty Cecílie. 
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Pavel nosí klíče přidělané na kalhotách u pasu. 

Františka má tašku s  nápisem NIKE, Blanka má tašku s nápisem ADIDAS. 

Lenka má batoh NIKE. 

Přestávka před 4. hodinou 

Před učebnou na chodbě stojí hlouček osmi kluků. Aleš je stranou s Cecílií a 

Danielou. 

Pak ve třídě Pavel masíruje záda Hynkovi a cvrnká mu do uší, přidává se k němu 

Kryštof, oba ho pošťuchují, Pavel to pojmenovává jako šikanu. 

4. hodina 

Tereza a Uršula mají obarvené vlasy. 

Tereza má jeden sešit na všechny předměty. 

Uršula se ptá Terezy: „Můžu si půjčit izolepu?“, Tereza kývne, Uršula si ji bere od 

Terezy z penálu. 

(…) 

Olga má šedý svetřík se zapínáním, zelenkavé triko s kytičkami, světle modré 

balónové džíny, duhovou kabelu, lak na nehtech (na přeskáčku zelený a bílý). 

Gabriela má penál plochého obdélníkového tvaru na zip (kapsa), s nápisem ELLE 

s obrázkem, je pokreslený propiskou. 

Na některých vidím náramky, gumičky, gumové náramky, papírové náramky 

(vstupenky na akce). 

Šárka má fialovou mašli na penálu DAKINE. Františka má fialovou mašli na fialové 

tašce NIKE. 

Tereza a Nela mají obě pásek s pyramidkami. 

Sluchátka vykukující z výstřihu – Hynek a Kryštof. 

Tereza udělala Uršule čárku do sešitu do obrázku. 

 

10. 12. 2012 

Před 1. hodinou 

Františka k Olze, která přichází s Eliškou: „Jé Olí, ty máš krásný kalhoty!“ 

1. hodina 

Jana – světle šedé džíny TIMEOUT, světle šedá mikina s kapucí, dvoupáskové 

pantofle, tmavě šedý batoh (nevidím případnou značku). 

Charlotte – tmavě růžové CROCSky originál, penál DAKINE, kožená lesklá černá 

obdélníková kabela 

Gabriela – batoh ADIDAS. 

Lenka – opět modré triko a fialové kalhoty. 

Sylvie – bílá napodobenina CROCSek s obrázky. Další s napodobeninami CROCSek: 

Nela, Šárka, Radka. 

Originál CROCS: Cecílie, Charlotte, Olga. 
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Cecílie – obdélníková taška černá ADIDAS před ramena. 

Dnes nejvýraznější: 

- Eliška – tyrkysová mikina s kapucí 

- Blanka – průsvitné tričko s lebkami tmavě šedé, jakoby krajkové, 

průsvitné asi jen zezadu. 

Františka – oční linky (protažené ve vnějším koutku oka). 

Olga – bílé kalhoty jakoby postříkané různými barvami (chválila jí je Františka), 

duhová kabelka. 

Posílání papíru se zadáním samostatné práce, žáci si jej posílají mezi sebou a 

opisují z něj. Uršula jej dostala od Šárky s Nelou, pak jej dostala Radka a ta jej pak 

půjčila Janě. Po nějaké chvíli volá Radka na Janu: „Jano, Jano, Jano!“, Jana se 

otočí, Radka pokyne hlavou směrem k vyučující, která sbírá papíry, Jana po pár 

vteřinách Radce papír vrací. 

Xaver – límeček, svetr a vykukující sluchátka (pecky) z výstřihu. 

Viktor – límeček, svetr. 

Pavel – triko s obrázkem. 

Před 2. hodinou 

Daniela: „Máte lepidlo někdo?“ (nahlas), odpovídá Františka: „Jo, mám.“ A 

podává jí ho ze svého penálu. 

Řehoř zatáhl Radku za kapuci, aby se na něj otočila. 

Aleš vidí na parapetu volně ležet řetízek ze žaluzií, bere jej, hází jej po Daniele 

(nebo chtěl trefit Cecílii?), Daniela se naštvává, bere řetízek a jde s ním škrtit 

Aleše, Aleš pak hází řetízek ke Gabriele, Šárce, Blance a Františce, Šárka se 

„pubertálně“ culí, Gabriela říká „ne!“ (přičemž řetízek leží na zemi), někdo jej pak 

zvedl, hodil Alešovi zpět, ten to hodil na Radku a spol., Sylvie jej sbírá a hází na 

parapet, padá to, Michal jej sbírá a dává na parapet. 

Daniela opět u Aleše, blbnou, pak se vrací zpět na své místo. Pavel po ní hází 

propisku, Daniela jde k Františce, hází propisku po Alešovi, ten ji pak hází zpět, 

sbírá ji Blanka, hází ji zpět, trefuje Pavla do oka. 

2. hodina 

Výraznosti: 

- Viktor – růžový límeček, vpředu na svetru má bílé a růžové kosočtverce 

- Hynek – červené triko 

- Olga – strakaté kalhoty 

Aleš má pet lahev od SODASTREAM. 

Časté u holek – lakování nehtů, gumičky na ruce, líčení očí. 

Sluchátka – Xaver. 

Šála – Iva. 

Přestávka před 3. hodinou 

Hynek – batoh PENN. 

Kryštof – taška CONVERSE ALL STAR. 
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3. hodina 

(…) 

Počítat na tabuli jde Iva, má černé plátěnky s dírami, jimiž jí prosvítají bílé 

ponožky. 

(…) 

Přestávka před 4. hodinou 

(…) 

Iva je u Elišky, ale nemluví spolu, Iva vzala Elišky sešit, podívala se na něj a hodila 

s ním o lavici. 

(…) 

4. hodina 

Uršula má stejné oranžové neoriginální CROCSky jako Nela. 

Pruhované oblečení dnes nemá nikdo, jen Xaver má pruhy zepředu na svetru. 

Jana má penál značky GERLITZ. 

(…) 

Tereza si dneska nekreslí, ale píše si zápisky z hodiny. 

Tereza a Uršula mají na penálech placky s nápisy. Tereza BAZINGA, KEEP CALM 

AND CARRY ON a ještě jednu, Uršula má dvě placky, nápisy nerozluštím. 

 

17. 12. 2012 

Před 1. hodinou 

Aleš jde k Charlotte a Šárce a ptá se Charlotte: „Máš kapesník?“, má, dává mu, 

ona si za to chce půjčit jeho sešit z matiky, Aleš jí pak nese matiku, Šárka taky 

nemá matiku, Aleš odchází, Charlotte opisuje ze sešitu od Aleše. 

Aleš má tenisky ADIDAS. 

Charlotte má černou kabelku ADIDAS. 

Michal má napodobeninu CROCSek a zelenou tašku s nápisem HEINEKEN. 

Viktor má dvoupáskové pantofle a malou černou kabelu. 

Jana má hodinky ROXY. 

Daniela má tenisky jakoby ALLSTAR, ale je to jen jejich napodobenina. 

Sylvie má mikinu s pruhy, které jsou tvořeny nápisy NIKENIKENIKE… 

1. hodina 

Aleš má pestrobarevný plátěný batoh. 

Výrazní: 

- Charlotte – triko červeno-žluto-béžovo pruhované 

- Jana – žlutý svetr 

- Františka – bílošedá vesta 

- Daniela – kostkovaná košile bílomodrá 

- Cecílie -  černobílý svetr s velkými vzory 

- Radka – lososové tričko 
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- Sylvie – mikina s pruhy NIKE různých barev – bílé, černé, šedé. 

- Olga – triko s šedočervenými pruhy 

- Iva – černá halenka s červenými ornamenty 

- Nela – červená vínová mikina 

- Šárka – modré triko se stříbrným nápisem 

Radka má penál z juty, nápis JUTE. 

Daniela drbe Cecílii ve vlasech, ta ucukává, Daniela znovu, pak se dívá Cecílii na 

náušnice (odhrnuje jí vlasy), Cecílie se na ni usmívá, přestože se mi zdálo, že na ni 

Daniela byla moc prudká a necitlivá. 

Lenka má referát, má fialové kalhoty, tmavě modré upnuté triko po černobílou 

jemně proužkovanou košilí. 

Charlotte kreslí Janě obrázek zespodu na zápěstí, ta se nechá. 

Kromě Lenky má fialové džíny dnes i Františka. 

Xaver má batoh DAKINE. 

Přestávka před 2. hodinou 

(…) 

Adéla dělá, jakože na lavici hraje na piano, blbne s Terezou, jdou do zadní části 

třídy, přidává se k nim Sylvie, mračí se na ně. 

Kryštof a Hynek – oba tu chodí s rozvázanými tkaničkami (Hynek má na rozdíl od 

Kryštofa jednu zavázanou). 

Lenka taky blbne s hraním na piano, notují si s Terezou. 

2. hodina 

Řehoř má opět mikinu PUMA. 

Michal má košili s krátkým rukávem 

Přestávka před 3. hodinou 

U Aleše, jenž si vyndal na lavici notebook, se sešly Eliška s mp3 přehrávačem a 

Olga s mobilem. 

U zdi je hlouček Charlotte, Jana, Gabriela, Lenka a Františka, na lavici sedí Šárka 

s mobilem. 

3. hodina 

Jana má žlutohnědý svetr TIMEOUT. 

Daniela (D3) hodila Charlotte (F4) papírek se vzkazem. Františka (E3) posílá jiný 

vzkaz Daniele. Charlotte hází vzkaz Daniele, netrefí se, volá „Danielo!“, Františka 

ho podává, i když by to Daniela měla blíž. 

Proužky: Olga, Charlotte, Gabriela 

Charlotte (F4) chce nůžky, Daniela (D3) jí je posílá. 

Kryštof a Hynek mají stejné pití – NESTEA zelený čaj s červeným víčkem. 

Daniela hází vzkaz Františce. 

Cecílie (C3) posílá vzkaz Kryštofovi (D4). Hynek tomu přihlíží, mluví s Kryštofem. 

Kryštof posílá vzkaz zpět (dotkl se jejích zad, ona nenápadně natáhla ruku 

dozadu). Cecílie sdílí vzkaz s Danielou. Komunikace s Kryštofem dál nepokračuje. 
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Františka posílá vzkaz Daniele. 

(…) 

Přestávka před 4. hodinou 

Lenka se snažila hodit flašku do koše, ale netrefila se, Jana šla kolem: „Jano, 

prosím!“, ta ji hodila do koše, Lenka poděkovala. 

Cecílie s Ivou k Řehořovi, Cecílie říká: „Potřebuju tvůj mozek, propadám z chemie, 

pomoc, já ten test nezvládnu!“ 

(…) 

Radka si hází s Gabrielou svým penálem z jedné ruky do jedné ruky, Gabriela: „Á, 

netoč to!“, Gabriele to často padá (nechce, aby Radka házela s otočkami). 

4. hodina 

Tereza má na třetí placce napsáno FUCK SCHOOL. 

Sylvie má pokreslenou pet lahev s pitím modrou lihovkou. 

Hynek vyndává z penálu malý šroubováček, pak jej hned zas uklízí. 

Olga má na lavici knížku. 

Tereza a Uršula mají obě hvězdičkové náušnice, Tereza fialové, Uršula tmavě 

modré. 

 

7. 1. 2013 (první den školy po vánočních prázdninách) 

Před 1. hodinou 

Charlotte se ve skupince, kde je Daniela, Jana a Olga, ptá Daniely: „Jseš ostříhaná 

a obarvená?“, Daniela: „Ne nejsem ostříhaná, jen odbarvená.“ 

(…) 

Holky Tereza, Radka, k nim přichází Uršula, holky řeší nový účes Terezy. 

Cecílie se zajímá o nový účes Daniely, je u nich Iva, baví se o škole. 

(…) 

Přichází Nela, jde k Radce a spol., ukazuje jim mobil. Tereza si taky hraje 

s mobilem, Nele ukazuje mobil Radka. Sylvie si vybaluje dárek, který právě 

dostala, v sáčku má pár drobností včetně fialového laku na nehty. Holky se smějí, 

Nela rozcuchává vlasy Tereze, Sylvie a Tereza si hrají s mobily Nely a Terezy. 

1. hodina 

Františka má černé tričko s kovovými aplikacemi, červeně nalakované nehty, 

černé legíny, rozpuštěné vlasy s ofinou drženou sponkami dozadu, má novou 

hnědou kabelku, opět protažené oční linky. 

Lenka má tmavě modré úzké džíny, modré triko s krajkovaným vrškem, vlasy do 

drdolu. 

Charlotte má dlouhou černou košili. 

Jana má tričko s tenkými červeno-hnědými proužky, bílé plastové hodinky, nově 

vypadající černé ponožky se vzorem, světle fialový lak na nehtech. 
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Gabriela – batoh ADIDAS, ten už měla minule. 

Blanka – šedobílá žíhaná mikina, béžové volné triko, černý šátek s bílými vzory, 

hodně náramků včetně šátku na ruce, šedý lak na nehtech. 

Řehoř – triko s dlouhým rukávem bez kapuci tmavě modré barvy s béžovými 

proužky. 

Michal – bílý batoh DAKINE. 

Zdeněk – bílé triko, kotníkové tenisky. 

Viktor – černé ponožky s červenou špičkou a patou, taška LA COSTE, fialový 

límeček vykukující z tmavého svetru. 

Pavel – tyrkysová mikina s kapucí, batoh šedo-zelený LOAP. 

Hynek – bílé triko, volnější modré džíny, červené CONVERSky. 

Kryštof – vínové tričko, černé džíny, plátěnky, taška CONVERSE. 

Cecílie – taška i penál jako dosud, tmavě modrá mikina s kapucí (uvnitř kapuci 

výplň a lá ovčí vlna), vyčesaný drdol, na lavici diář s ornamenty. 

Daniela – nový účes (melíry, asi i střih, ale ten holkám popřela), svetr s černo-

fialovo-červeno-modrými pruhy, původní penál, taška i boty, na lavici vodu 

VITTEL. 

Nela – nový batoh HUSKY červeno-bílo-žluto-zelený, vínová mikina s kapucí, diář 

s nápisem „školní diář“, nový mobil. 

Šárka – světlý lak na nehtech. 

Uršula – flanelová košile, malá kabelka. 

Tereza – nový účes (černě obarvené krátké vlasy s vyholeným místem nad jedním 

uchem), nový mobil, dále kožená růžová kabela, černý lak na nehtech, bílý svetr, 

černé kalhoty. 

Sylvie – na první pohled se mi na ní nezdá nic nového, má fialovomodrý svetr, 

džínovou sukni, fialové punčocháče, tmavě modrou koženou kabelu. 

Radka – také mi přijde beze změn, lososové tričko, tmavě modré džíny, možná 

nové ponožky se vzorem 

Iva – staré plátěnky, černé úzké kalhoty, žlutý svetr, červený lak, černá šála, má 

plyšového papouška. 

Olga – ponožky se vzorem, drdol, zelený a červený lak, triko bílé s modrými 

proužky. 

Přestávka před 2. hodinou 

Uršula si hraje s Terezy mobilem. 

Nela, Tereza, Radka a Sylvie manipulují s mobilem Nely, fotí se. Radka ukazuje i 

pouzdro, pak ukazuje svou tužku s gumovou kytkou na ní. Přidává se k nim Iva. 

Cecílie jde k Františce, rovněž manipulují s něčím mobilem. Daniela se vrací na své 

místo, Cecílie k ní. Daniela si píše tahák na ruku. 

2. hodina 

Lence prosvítá přes průsvitné triko na zádech spodní prádlo (podobná 

situace/triko, jako již dříve spatřeno u Blanky, Cecílie a Františky). 

Z nových věcí se tu objevují nové mobily, kalhoty, trika, kabel(k)y, batoh, tenisky, 

možná ponožky. Zdá se, že nikdo nemá nový penál nebo pantofle. 
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Charlotte má tenký náramek se dvěma řadami pyramidek. 

Olga má diář žlutý vzorovaný (motivem asi ptáčci), na stole lahev s pitím RAJEC. 

Kryštof nemá pásek, padají mu kalhoty. Opět mu z výstřihu vykukují bílá sluchátka 

(pecky). 

Daniele spadlo na zem víčko od tužky, nehne ani brvou, Iva jí ho s úsměvem 

podává. 

Výraznější barvy oblečení: 

- Radka – lososové triko 

- Pavel – tyrkysová mikina 

- Daniela – červené pruhy na svetru 

- Iva – žlutý svetr 

- Lenka – sytě modré triko 

- Vínová barva oblečení – Jana, Nela, Kryštof 

Dále: 

- Proužky – Řehoř, Olga, Jana, Daniela 

- Bílá/béžová/světlá barva oblečení – Tereza, Olga, Hynek, Zdeněk, Blanka, 

Gabriela 

- Límečky – Viktor 

- Kapuce – Cecílie, Nela, Pavel 

- Šály, šátky – Iva, Blanka 

- Tričko krátký rukáv – Radka, Olga, Kryštof, Hynek, Zdeněk, Františka, 

Lenka 

- Košile – Uršula, Charlotte, Viktor pod svetrem 

Žáci se mi celkově zdají upravenější než běžně. 

Učitelka veřejně pochválila novou image Terezy (účes). 

(…) 

Lenka má triko s krátkým rukávem a na rukou husí kůži, ve třídě je poměrně 

chladno, ale Lenka se nepřiobleče, i když by mohla – má do čeho. 

Přestávka před 3. hodinou 

Lenka je u Sylvie a Terezy, hraje si s mobilem Terezy. 

Nela je u Uršuly, je u nich i Iva, hraje hru na mobilu (nějakou hru s kuličkou). 

3. hodina 

Tereza, Sylvie a Daniela mají stejné kožené kabely ADIDAS, Tereza růžovou, Sylvie 

tmavě modrou, Daniela černou. 

(…) 

Charlotte se v lavici prohodila s Janou, aby jí mohla psát na ruku. 

Daniela a Charlotte čichají k pracovnímu sešitu. Františka je tím zaujata, ale 

nenapodobuje je. 

Přestávka před 4. hodinou 

Jana má batoh CONVERSE, starší. 

Holky jsou u Tereziny lavice, Tereza má v ruce svůj mobil. Radka si jej půjčuje. 

Nely mobil si půjčuje Uršula. 

Kryštof a Hynek poslouchají hudbu z Kryštofových sluchátek. Je u nich Pavel. 
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Uršula si stále hraje s Nely mobilem. 

4. hodina 

Daniely mobil je dotykový, manipuluje s ním o hodině. 

Mnou všechny dosud spatřené mobily byly dotykové (Tereza, Šárka, Nela, 

Daniela, Cecílie). 

Cecílie si maluje, Jana sleduje proces její kresby. 

Tereza si natírá ruce krémem. 

 

24. 1. 2013 (tříhodinový program primární prevence s externími lektorkami, žáci 

v komunitním kruhu) 

Před 1. hodinou 

(…) 

Řehoř si sedá vedle Michala. K Michalovi se přisunula Šárka, spolu pak poslouchají 

hudbu z jedněch sluchátek, baví se o písničkách. 

Charlotte si sedá vedle Terezy, rovněž spolu poslouchají hudbu z jedněch 

sluchátek. 

(…) 

Aleš si sedá ke Gabriele a Janě, hrají si s mobily, prohlížejí si v nich fotky, Jana 

něco nechce ukázat, Gabriela jí však s nadšením prohledává mobil (prohlíží si její 

fotky). 

(…) 

Nela si sedá vedle Terezy, v ruce má mobil a Tereza se jí na něj dívá, pak se Tereza 

odvrací a dává se do řeči s Radkou. 

1. hodina 

Žáci si rozdávají lepící štítky a píší si na ně svá jména. 

Aleš má výrazné brýle (dioptrické?, rozhodně nikoliv sluneční). Zvedá se z kruhu, 

jde si pro něco do tašky, potřebuje, aby mu cestou uhnul Hynek, a tak Aleš 2x 

tleskne a Hynek uhne. Totéž se opakuje při Alešově návratu do kruhu. 

Blanka má šátek. 

Xaver má svetr, límeček a bílá sluchátka visící z výstřihu. 

Daniela si sype do dlaně TIC TAC, dává i Charlotte, pak Daniela hází krabičku 

s bonbóny Michalovi. 

Žáci se mají představit a říci, na jakou se hlásí střední školu. Většina má vybraná 

dvě gymnázia, někteří jedno gymnázium a jednu střední odbornou školu. 

(…) 

Michal má sluchátka (pecky) kolem krku, nikoliv ve výstřihu. 

(…) 

Přestávka před 2. hodinou 

Žáci mají o přestávce možnost napsat dotazy na lektorky do anonymní krabičky. 

Činí tak Františka a Eliška. 
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(…) 

Františka si hraje se svým mobilem, Gabriela volá na Janu: „Půjč mi telefon.“ Ta jí 

jej dává. Gabriela hraje hru, Iva chce taky ten telefon: „Prosím, prosím!“ 

Výrazní: 

- Daniela – žlutý svetr 

- Františka – fialová sametová mikina s kapucí 

Dále: 

- Proužky – Šárka 

- Límečky – Xaver 

- Kapuce – Charlotte, Františka, Michal, Radka 

Iva má hnědou koženou brašničku a na ní placku s nápisem VOLÍM KARLA. 

2. hodina 

Lenka má to modré triko s krajkou a fialové džíny. 

Uršula má gumový náramek se dvěma řadami pyramidek, svítivě růžové barvy. 

Přestávka před 3. hodinou 

(…) 

Tereza dává kousnout rohlíku Radce, pak Tereza odchází s Uršulou. 

Eliška vhazuje dotaz do krabičky, pak se tam zdržuje spolu s Ivou. 

Radka s Františkou a Janou si hrají s mobily, je u nich i Charlotte. 

(…) 

I skupinka kluků (Hynek, Xaver, Řehoř, Pavel a Zdeněk) manipulují s mobily. 

3. hodina 

(…) 

Žádná výrazná manipulace s věcmi. 

Po 3. hodině 

Rozhovor s třídní učitelkou. 
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DOTAZNÍK PRO TŘÍDU 

V dotazníku neexistují žádné správné ani špatné odpovědi. Cílem je zjistit, jaký je tvůj 

„pohled na věc“, tj. na uvedenou problematiku. Odpovídej prosím tak, jak nejlépe 

dovedeš. U otevřených otázek odpovídej prosím co nejkonkrétněji, tj. co nejvíce podrobně 

(např. pokud napíšeš, že se ti líbí něčí chování, rozepiš se jaké – nesobecké, kamarádské…, apod.). 

 

Jméno:        0. Od jakého ročníku chodíš do této třídy? 

 

 

1. Co je pro tebe v životě důležité? Oboduj následující položky podle toho, jak 

jsou pro tebe osobně důležité. Použij následující škálu: 

 

1 – velmi důležité 2 – méně důležité 3 – nedůležité 
 

01   Žít ve správně rodině   

02   Žít ve zdravém životním prostředí   

03   Být vzdělaný, mít velké znalosti   

04   Hodně cestovat, poznávat různé země   

05   Pomáhat všude, kde je potřeba   

06   Dobře vypadat, mít pěkný osobní vzhled   

07   Umět se o sebe postarat, být samostatný   

08   Být ve svém budoucím životě úspěšný   

09   Umět se prosadit, mít dobré nápady   

10   Žít v blahobytu, mít hodně peněz   

11   Žít ve shodě se svojí náboženskou vírou   

12   Mít pocit, že jsem někomu užitečný   

13   Najít si dobrého životního partnera   

14   Být tolerantní, žít v dobrém vztahu s lidmi   

15   Být hrdý na zemi, kde jsem se narodil   

16   Naučit se poctivě pracovat, odevzdávat co nejlepší výkon   

17   Chovat se vždy tak, aby si mne lidé vážili   

18   Nemít velké zdravotní problémy   

 

 

2. Které z výše uvedených hodnot (01 – 18) jsou nejdůležitější pro žáky ve vaší třídě (tj. pro 

vaši třídu jako celek)? Uveď 3 – 5 takových hodnot. Stačí uvést čísla (01 – 18). 

 

 

 

3. Co je to podle tebe „prestiž“? Jak bys tento pojem definoval/a? 

 

4. Kdo ve vaší třídě má největší prestiž? 

 

5. Z jakého důvodu? 

 

6. Kdo má ve vaší třídě nejnižší prestiž? 

 

7. Z jakého důvodu? 

 

8. Co podle tvého názoru ovlivňuje to, že někdo prestiž má a někdo ne? Čím je to 

způsobeno? (uveď minimálně 3 důvody a podtrhni ten, o němž se domníváš, že je 

nejpodstatnější) 
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9. Co u vás ve třídě frčí? Co musí každý mít? (uveď minimálně 3 takové věci) 

 

10. Máš tyto uvedené věci? 
□ ano 

□ mám jen některé z uvedených 

□ ne 

11. Toužíš po tom nějakou věc z výše uvedených, kterou nemáš, mít? 
□ ano 

□ ne 
 

12. Co to pro tebe znamená mít věci, které frčí? 

 

13. Chceš mít věci spíš: 
□ stejné jako mají ostatní 

□ podobné věcem ostatních 

□ naprosto odlišné od věcí ostatních 

14. Po kom se lidé ve vaší třídě nejvíce opičí? 

 

15. Z jakého důvodu? 

 

16. Kdo ve vaší třídě určuje, co je „trendy“? 

 

17 Jakým způsobem uvedená osoba prosazuje to, co je „trendy“? 

 

 

18. Jaké značky u vás ve třídě frčí? 

19. Doplň ke každému tvrzení číslo, které nejvíce odpovídá tvému postoji k danému 

tvrzení. Použij následující stupnici: 

1 

rozhodně 

nesouhlasím 

2 

nesouhlasím 

3 

ani souhlasím, ani 

nesouhlasím 

4 

 souhlasím 

5 

rozhodně 

souhlasím 

 

1   Obdivuji lidi, kteří vlastní drahé domy, auta a oblečení.   

2   Snažím se udržovat si svůj život jednoduchý, co se týče majetku.   

3   Můj život by byl lepší, kdybych vlastnil/a určité věci, které nemám.   

4   Nakupování věcí mě hodně těší (mi dává hodně potěšení).   

5   Byl/a bych šťastnější, kdybych si mohl/a koupit více věcí.   

6   Rád/a vlastním věci, které dělají na lidi dojem.   

7   Mám ve svém životě rád/a hodně luxusu.   

8   Někdy mě trápí, že si nemůžu dovolit koupit všechny věci, které bych chtěl/a.   

9   Věci, které vlastním, říkají hodně o tom, jak dobře se mi v životě daří.   

 

 

Děkuji ti za vyplnění dotazníku  
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Přepis dat z dotazníků týkajících se prestiže a trendových věcí          ______________________________________________________________________ 
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  SORAD_1 SORAD_2 SORAD_ROZDÍLY 

pořadí dle SORAD_1 celkem sympatie vliv celkem sympatie vliv celkem sympatie vliv 

1 Aleš 1,675 2,000 1,350 2,023 2,364 1,682 0,348 0,364 0,332 

2 Blanka 1,800 2,250 1,350 1,932 2,182 1,682 0,132 -0,068 0,332 

3 Cecílie 1,825 2,250 1,400 1,955 2,227 1,682 0,130 -0,023 0,282 

4 Daniela 1,925 2,450 1,400 1,864 2,227 1,500 -0,061 -0,223 0,100 

5 Eliška 2,200 1,850 2,550 2,068 1,773 2,364 -0,132 -0,077 -0,186 

6 Františka 2,325 2,300 2,350 2,318 2,227 2,409 -0,007 -0,073 0,059 

7 Gabriela 2,325 2,000 2,650 2,386 1,955 2,818 0,061 -0,045 0,168 

8 Hynek 2,400 1,950 2,850 2,457 2,087 2,826 0,057 0,137 -0,024 

9 Charlotte 2,405 2,048 2,762 2,114 1,773 2,455 -0,291 -0,275 -0,307 

10 Iva 2,425 2,050 2,800 2,227 1,909 2,545 -0,198 -0,141 -0,255 

11 Jana 2,625 2,100 3,150 2,455 1,909 3,000 -0,170 -0,191 -0,150 

12 Kryštof 2,650 2,100 3,200 3,217 3,000 3,435 0,567 0,900 0,235 

13 Lenka 2,650 2,050 3,250 2,455 1,564 3,045 -0,195 -0,486 -0,205 

14 Michal 2,725 2,350 3,100 2,864 2,409 3,318 0,139 0,059 0,218 

15 Nela 2,725 2,450 3,000 2,432 2,227 2,636 -0,293 -0,223 -0,364 

16 Olga 3,048 2,571 3,524 2,773 2,136 3,409 -0,275 -0,435 -0,115 

17 Pavel 3,125 2,400 3,850 2,978 2,087 3,870 -0,147 -0,313 0,020 

18 Radka 3,300 2,850 3,750 3,091 2,364 3,818 -0,209 -0,486 0,068 

19 Řehoř 3,310 2,667 3,952 3,455 2,727 4,182 0,145 0,060 0,230 

20 Sylvie 3,333 2,619 4,048 3,045 2,091 4,000 -0,288 -0,528 -0,048 

21 Šárka 3,600 3,050 4,150 3,500 2,864 4,136 -0,100 -0,186 -0,014 

22 Tereza 3,762 3,238 4,286 3,318 2,500 4,136 -0,444 -0,738 -0,150 

23 Uršula 3,825 3,650 4,000 3,295 2,864 3,727 -0,530 -0,786 -0,273 

24 Viktor 3,825 3,500 4,150 3,932 3,455 4,409 0,107 -0,045 0,259 

25 Xaver 3,900 3,700 4,100 4,023 3,591 4,455 0,123 -0,109 0,355 

26 Zdeněk 4,075 3,550 4,600 4,045 3,364 4,727 -0,030 -0,186 0,127 
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  MVS 
 

HODNOTOVÁ ORIENTACE 
 

 MVS HODNOTOVÁ ORIENTACE CELKEM 

pořadí dle SORAD_1 celkem úspěch ústřed. štěstí prům.celk. prům. mat. prům.duch. rozdíl D-M 
 

pořadí dle SORAD_1 celkem pořadí prům. mat. pořadí prům. pořadí 

1 Aleš 36 12 12 12 1,333 1,000 1,400 0,400 
 

6 Františka x x x x x 

2 Blanka 29 12 6 11 1,500 1,667 1,467 -0,200 
 

10 Iva x x x x x 

3 Cecílie 32 10 10 12 1,556 1,667 1,533 -0,133 
 

14 Michal x x x x x 

4 Daniela 24 9 8 7 1,389 2,000 1,267 -0,733 
 

1 Aleš 1,000 1 1,000 1 1 

5 Eliška 30 8 9 13 1,833 2,000 1,800 -0,200 
 

26 Zdeněk 1,333 2 1,333 3 3 

6 Františka x x x x x x x x 
 

12 Kryštof 1,333 2 1,333 4 4 

7 Gabriela 30 8 9 13 1,833 1,333 1,933 0,600 
 

21 Šárka 1,333 2 1,333 5 5 

8 Hynek 25 8 8 9 1,389 1,667 1,333 -0,333 
 

11 Jana 1,667 9 1,667 6 6 

9 Charlotte 23 9 7 7 1,278 2,000 1,133 -0,867 
 

23 Uršula 1,667 9 1,667 6 6 

10 Iva x x x x x x x x 
 

7 Gabriela 1,333 2 1,333 6 6 

11 Jana 35 11 10 14 1,611 1,667 1,600 -0,067 
 

25 Xaver 1,333 2 1,333 7 7 

12 Kryštof 33 10 12 11 1,611 1,333 1,667 0,333 
 

17 Pavel 1,667 9 1,667 8 8 

13 Lenka 26 10 6 10 1,556 1,667 1,533 -0,133 
 

20 Sylvie 1,333 2 1,333 8 8 

14 Michal x x x x x x x x 
 

3 Cecílie 1,667 9 1,667 8 8 

15 Nela 18 6 6 6 1,611 2,667 1,400 -1,267 
 

2 Blanka 1,667 9 1,667 10 10 

16 Olga 19 5 8 6 1,556 1,667 1,533 -0,133 
 

22 Tereza 1,333 2 1,333 11 11 

17 Pavel 33 10 10 13 1,500 1,667 1,467 -0,200 
 

13 Lenka 1,667 9 1,667 12 12 

18 Radka 16 5 6 5 1,444 1,667 1,400 -0,267 
 

8 Hynek 1,667 9 1,667 12 12 

19 Řehoř 19 5 6 8 1,611 2,333 1,467 -0,867 
 

24 Viktor 1,667 9 1,667 14 14 

20 Sylvie 27 8 8 11 1,389 1,333 1,400 0,067 
 

5 Eliška 2,000 19 2,000 14 14 

21 Šárka 31 9 9 13 1,444 1,333 1,467 0,133 
 

16 Olga 1,667 9 1,667 15 15 

22 Tereza 21 5 7 9 1,389 1,333 1,400 0,067 
 

18 Radka 1,667 9 1,667 16 16 

23 Uršula 35 10 12 13 1,389 1,667 1,333 -0,333 
 

4 Daniela 2,000 19 2,000 18 18 

24 Viktor 23 8 7 8 1,611 1,667 1,600 -0,067 
 

9 Charlotte 2,000 19 2,000 18 18 

25 Xaver 29 9 10 8 1,444 1,333 1,467 0,133 
 

19 Řehoř 2,333 22 2,333 22 22 

26 Zdeněk 34 9 14 11 1,500 1,333 1,533 0,200 
 

15 Nela 2,667 23 2,667 23 23 

PRŮMĚR VŠICHNI 27,304 8,522 8,696 10,000 1,512 1,652 1,484 
        

 

PRŮMĚR POPULÁRNÍ 30,250 10,750 9,000 10,500 1,444 1,583 1,417 
  PRŮMĚR OSTATNÍ 26,684 8,053 8,632 9,895 1,526 1,667 1,498 
  STATISTICKÝ PRŮM. 27 10 10 10 2 2 2 
  

      
ROZDÍLY 

0,083 0,082 
  

      
0,001 
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Osobní hodnocení (populární žáci): 

číslo 
hodnoty 

název hodnoty průměrné 
hodnocení 

01 Žít ve správné rodině 1,00 

08 Být ve svém budoucím životě úspěšný 1,00 

13 Najít si dobrého životního partnera 1,00 

18 Nemít velké zdravotní problémy 1,00 

07 Umět se o sebe postarat, být samostatný 1,00 

14 Být tolerantní, žít v dobrém vztahu s lidmi 1,25 

17 Chovat se vždy tak, aby si mě lidé vážili 1,25 

04 Hodně cestovat, poznávat různé země 1,25 

16 Naučit se poctivě pracovat, podávat výkon 1,50 

09 Umět se prosadit, mít dobré nápady 1,50 

02 Žít ve zdravém životním prostředí 1,50 

05 Pomáhat všude, kde je potřeba 1,50 

15 Být hrdý na zemi, kde jsem se narodil 1,50 

03 Být vzdělaný, mít velké znalosti 1,75 

12 Mít pocit, že jsem někomu užitečný 1,75 

06 Dobře vypadat, mít pěkný osobní vzhled 1,75 

10 Žít v blahobytu, mít hodně peněz 2,00 

11 Žít ve shodě se svou náboženskou vírou 2,75 
Celková hodnotová orientace populárních 

 

 

Osobní hodnocení (ostatní žáci): 

číslo 
hodnoty 

název hodnoty průměrné 
hodnocení 

01 Žít ve správné rodině 1,00 

14 Být tolerantní, žít v dobrém vztahu s lidmi 1,05 

08 Být ve svém budoucím životě úspěšný 1,11 

13 Najít si dobrého životního partnera 1,11 

07 Umět se o sebe postarat, být samostatný 1,16 

18 Nemít velké zdravotní problémy 1,16 

16 Naučit se poctivě pracovat, podávat výkon 1,32 

17 Chovat se vždy tak, aby si mě lidé vážili 1,32 

09 Umět se prosadit, mít dobré nápady 1,42 

03 Být vzdělaný, mít velké znalosti 1,47 

04 Hodně cestovat, poznávat různé země 1,58 

12 Mít pocit, že jsem někomu užitečný 1,58 

02 Žít ve zdravém životním prostředí 1,68 

05 Pomáhat všude, kde je potřeba 1,84 

06 Dobře vypadat, mít pěkný osobní vzhled 1,89 

10 Žít v blahobytu, mít hodně peněz 2,00 

15 Být hrdý na zemi, kde jsem se narodil 2,00 

11 Žít ve shodě se svou náboženskou vírou 2,79 
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