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Přílohy 

1.1 Příloha č. 1 – Příklad dotazníku z předvýzkumu 

Jirka a Karel 

Jirka a Karel, dva dobří kamarádi, sedí ve společnosti dalších blízkých přátel i vzdálenějších 

známých a probírají, co se v poslední době dělo. Jirka se rozpovídá o tom, že chce teď víc 

odpočívat a dělat to, co ho baví, protože hodně pracoval a teď si chce užít trochu klidu a pohody. 

Ostatní u stolu poslouchají. Karel najednou zareaguje: „Ty, Jirko, ty ses zul?“ Jirka: „No jo, 

zul.“ Karel: „No to je ale síla!“ Jirka: „Ale nikdo nic neřikal...“ Karel: „No von už taky nikdo 

nemůže mluvit!“ 

Myslí si Karel, že všichni ostatní oněměli kvůli Jirkovým nohám? 

Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná? 

Proč to řekl? 

Pokud si představíte, že jste Karel, jak jste se cítil ve chvíli, kdy jste Jirkovi říkal: „No von už 

taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za vhodné. Mohl se 

cítit: 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Pokud si představíte, že jste Karel, jak jste chtěl, aby se Jirka cítil ve chvíli, kdy jste mu říkal: 

„No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 



Jak se Jirka nejspíš opravdu cítil? Vyberte všechny možnosti, které považujete za vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Pokud si představíte, že jste Karel, jak jste chtěl, aby se cítili ostatní ve chvíli, kdy jste Jirkovi 

říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za 

vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Jak se nejspíš opravdu cítili ostatní u stolu? Vyberte všechny možnosti, které považujete za 

vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Z pohledu Karla, jak příjemmá byla Vaše poznámka? Vyberte na škále 0–5, kde 0 znamená 

„vůbec“ a 5 „velmi“ 

Z pohledu Karla, jak nepříjemmá byla Vaše poznámka? Vyberte na škále 0–5, kde 0 znamená 

„vůbec“ a 5 „velmi“ 

Z pohledu Karla, jak vtipná byla Vaše poznámka? Vyberte na škále 0–5, kde 0 znamená 

„vůbec“ a 5 „velmi“ 

Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku? 

Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl Vaším: Vyberte všechny možnosti, které považujete za 

vhodné. 

a. Příbuzným 



b. Kamarádem 

c. Známým 

d. Kolegou 

e. Podřízeným 

f. Nadřízeným 

Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za vhodné. 

a. Výrazně mladší 

b. Mladší 

c. Přibližně stejně starý 

d. Starší 

e. Výrazně starší 

Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k příběhu, k dotazníku i 

k celému výzkumu. 

 

Petr a Monika 

Na neformálním večírku se sejdou Petr a Monika. Monika vypráví všem přítomným, jak je 

těžké najít ideálního muže, protože žádný s ní nedokáže držet krok a ona se začne nudit. Petr si 

vzpomene na jednoho z jejích partnerů, úspěšného podnikatele, nadšeného sportovce a 

odvážného cestovatele, kterého shodou okolností znal. Petr: „A co Honza Novák? Ten byl přece 

docela akční...“ Monika: „No to jo, ze začátku to bylo dobrý, ale pak to byla nuda. On pořád 

spal.“ Petr: „Pořád spal? To jako že nechodil do práce a tak?“ Monika: „No to chodil, ale já 

jsem třeba vstávala v pět kvůli cvičení nebo tak, a on ještě spal, a když jsem se kolem půlnoci 

vracela, protože mám nepravidelnou pracovní dobu a ráda zajdu i někam ven s kamarádama, 

tak on už zase spal. To se nedalo vydržet.“ Petr: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, 

že tak moc spí!“ Myslí si Petr, že Honza Novák hodně spí? 

Byla Petrova poznámka v dané situaci vhodná? 

Proč to řekl? 



Pokud si představíte, že jste Monika, jak jste se cítila ve chvíli, kdy Petr říkal: „No jo, tak to 

chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Mohla jste se cítit: Vyberte všechny možnosti, 

které považujete za vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Pokud si představíte, že jste Monika, jak myslíte, že Petr chtěl, abyste se cítila, když Petr říkal: 

„No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, 

které považujete za vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Pokud si představíte, že jste Monika, jak se podle vás nejspíš cítil Petr, když říkal: „No jo, tak 

to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“? Vyberte všechny možnosti, které 

považujete za vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Pokud si představíte, že jste Monika, jak podle vás Petr chtěl, aby se cítili ostatní, když říkal: 

„No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“? Vyberte všechny možnosti, 

které považujete za vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 



Pokud si představíte, že jste Monika, jak myslíte, že se cítili ostatní ve chvíli, kdy Petr říkal: 

„No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, 

které považujete za vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Z pohledu Moniky, jak příjemmá byla Petrova poznámka? Vyberte na škále 0–5, kde 0 znamená 

„vůbec“ a 5 „velmi“ 

Z pohledu Moniky, jak nepříjemmá byla Petrova poznámka? Vyberte na škále 0–5, kde 0 

znamená „vůbec“ a 5 „velmi“ 

Z pohledu Moniky, jak vtipná byla Petrova poznámka? Vyberte na škále 0–5, kde 0 znamená 

„vůbec“ a 5 „velmi“ 

Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku? 

Použil/a byste ji, pokud by Monika byla Vaší: Vyberte všechny možnosti, které považujete za 

vhodné. 

a. Příbuznou 

b. Kamarádkou 

c. Známou 

d. Kolegyní 

e. Podřízenou 

f. Nadřízenou 

 

Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za vhodné. 

a. Výrazně mladší 

b. Mladší 

c. Přibližně stejně stará 

d. Starší 

e. Výrazně starší 



Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k příběhu, k dotazníku i 

k celému výzkumu. 

 

Pavel a Eva 

K Pavlovi a Evě dorazila návštěva. Eva od hostů dostane obrovský dort a prosí Pavla, aby jí 

přinesl z vedlejší místnosti nějaký pěkný talíř, na který by zákusek dala. Pavel se vrátí s talířem, 

na který se dort opravdu nevejde. Eva zareaguje: „Menší už tam nebyl?“ – Přeje si Eva menší 

talíř? 

Byla Evina poznámka v dané situaci vhodná? 

Proč to řekla? 

Pokud si představíte, že daný rozhovor pouze posloucháte, jak jste se cítil/a ve chvíli, kdy Eva 

říkala: „Menší už tam nebyl?“ Mohl/a jste se cítit: (Vyberte všechny možnosti, které považujete 

za vhodné.) 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Pokud si představíte, že daný rozhovor pouze posloucháte, jak chtěla podle Vás Eva, abyste se 

cítil/a ve chvíli, kdy říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete 

za vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Pokud si představíte, že daný rozhovor pouze posloucháte, jak myslíte, že Eva chtěla, aby se 

Pavel cítil, když říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za 

vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 



b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Pokud si představíte, že daný rozhovor pouze posloucháte, jak myslíte, že se cítil Pavel, když 

Eva říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za vhodné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Pokud si představíte, že daný rozhovor pouze posloucháte, jak se podle vás nejspíš cítila Eva, 

když říkala: „Menší už tam nebyl?“ (Vyberte všechny možnosti, které považujete za vhodné.) 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí 

d. Vesele, uvolněně, vtipně 

Z pohledu posluchače, jak příjemmá byla Evina poznámka? Vyberte na škále 0–5, kde 0 

znamená „vůbec“ a 5 „velmi“ 

 Z pohledu posluchače, jak nepříjemmá byla Evina poznámka? Vyberte na škále 0–5, kde 0 

znamená „vůbec“ a 5 „velmi“ 

Z pohledu posluchače, jak vtipná byla Evina poznámka? Vyberte na škále 0–5, kde 0 znamená 

„vůbec“ a 5 „velmi“ 

Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku? 

Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl Vaším: (Vyberte všechny možnosti, které považujete za 

vhodné.) 

a. Příbuzným 

b. Kamarádem 

c. Známým 

d. Kolegou 

e. Podřízeným 



f. Nadřízeným 

Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za vhodné. 

a. Výrazně mladší 

b. Mladší 

c. Přibližně stejně starý 

d. Starší 

e. Výrazně starší 

Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k příběhu, k dotazníku i 

k celému výzkumu.  



1.2 Příloha č. 2 – Úvodní dopis 

Vážený respondente, 

Dostává se Vám do rukou jazykovědný dotazník, jehož cílem je přispět k výzkumu mezilidské 

komunikace. Podíváte-li se detailněji na své každodenní rozhovory s lidmi v okolí, zjistíte, že 

ne vždy říkáte přesně to, co chcete ostatním sdělit, a stejně také vy reagujete občas, aniž by Váš 

protějšek výslovně řekl, co od Vás očekává. 

Proč je důležité lidskou komunikaci zkoumat? Kontakt s ostatními je důležitou součástí našeho 

života. Obvykle si to neuvědomíme, dokud se neobjeví nějaký problém. Své by o tom mohli 

vyprávět lidé ochrnutí po mozkové mrtvici, pacienti s Alzheimerovou chorobou nebo například 

ti, kdo se narodili s autismem nebo Aspergerovým syndromem a podobně. Abychom dokázali 

právě těmto lidem pomoci efektivně komunikovat nebo jen porozumět svým blízkým, je nutné 

poznat, jak komunikaci vnímají zdraví jedinci.  

Rozhodnete-li se pro spolupráci na tomto projektu, pročtěte si pozorně dotazník a do 

označených polí buď vepište svou odpověď, nebo vyberte možnosti, které jsou podle Vás pro 

danou otázku platné. U jednotlivých otázek můžete vždy zvolit více odpovědí. Žádné správné 

řešení neexistuje. 

Předem velmi děkuji za spolupráci, 

Mgr. Dominika Pospíšilová  

 

Dotazník je anonymní, pro statistické účely bychom potřebovali znát: 

Věk: 

Pohlaví: 

 

  



1.3 Příloha č. 3 – Testovací příběhy 

Vtip: 

Jirka a Karel 

Jirka a Karel, dva dobří kamarádi, sedí ve společnosti dalších blízkých přátel a probírají, co se 

v poslední době dělo. Jirka se rozpovídá o tom, že chce teď víc odpočívat a dělat to, co ho baví, 

protože hodně pracoval a teď si chce užít trochu klidu a pohody. Ostatní u stolu poslouchají. 

Karel najednou zareaguje: „Ty, Jirko, ty ses zul?“ 

Jirka: „No jo, zul.“ 

Karel: „No to je ale síla!“ 

Jirka: „Ale nikdo nic neřikal...“ 

Karel: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ 

 

Vtip s kritickým podtextem: 

Petr a Monika 

Na neformálním večírku vypráví Monika svým kamarádům, jak je těžké najít ideálního muže, 

protože žádný s ní nedokáže držet krok a ona se začne nudit. Petr si vzpomene na jednoho 

z jejích partnerů, úspěšného podnikatele, nadšeného sportovce a odvážného cestovatele, 

kterého shodou okolností znal. 

Petr: „A co Honza Novák? Ten byl přece docela akční...“ 

Monika: „No to jo, ze začátku to bylo dobrý, ale pak to byla nuda. On pořád spal.“ 

Petr: „Pořád spal? To jako že nechodil do práce a tak?“ 

Monika: „No to chodil, ale já jsem třeba vstávala v pět kvůli cvičení nebo tak, a on ještě spal, 

a když jsem se kolem půlnoci vracela, protože mam nepravidelnou pracovní dobu a ráda zajdu 

i někam ven s kamarádama, tak on už zase spal. To se nedalo vydržet.“ 



Petr: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ 

 

Mírná kritikas dávkou humoru 

Pavel a Eva 

K Pavlovi a Evě dorazila návštěva. Eva od hostů dostane obrovský dort a prosí Pavla, aby jí 

přinesl z vedlejší místnosti nějaký pěkný talíř, na který by zákusek dala. Pavel se vrátí s talířem, 

na který se dort opravdu nevejde. 

Eva zareaguje: „Menší už tam nebyl?“ 

 

Kritika 

Jana a Martina 

Jana, Martina a ještě několik kamarádek se domluvily, že se sejdou v 17:30 a půjdou společně 

do kina na film, který začíná v 18:00. Janě ujede autobus a na místo dorazí o 20 minut později. 

Všem se moc omlouvá, ale Martina je neústupná: 

Martina: „To nemyslíš vážně! Málem jsme tu vystály důlek. Nemůžeš si hlídat čas?“ 

Jana: „Promiň, mrzí mě to, ale zdržela jsem se v práci a ujel mi autobus.“ 

Martina: „Tak snad víš, že tu máš být v půl a čeká tu na tebe pět lidí. Jak si můžeš nechat ujet 

autobus?!“ 

Jana: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ 

  



1.4 Příloha č. 4 – Příklad dotazníku (Varianta A) 

Jirka a Karel 

Jirka a Karel, dva dobří kamarádi, sedí ve společnosti dalších blízkých přátel a probírají, co se 

v poslední době dělo. Jirka se rozpovídá o tom, že chce teď víc odpočívat a dělat to, co ho baví, 

protože hodně pracoval a teď si chce užít trochu klidu a pohody. Ostatní u stolu poslouchají. 

Karel najednou zareaguje: „Ty, Jirko, ty ses zul?“ Jirka: „No jo, zul.“ Karel: „No to je ale síla!“ 

Jirka: „Ale nikdo nic neřikal...“ Karel: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ 

Myslí si Karel, že všichni ostatní skutečně oněměli kvůli Jirkovým nohám? 

Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná? 

Představte si, že jste Karel: Jak jste se cítil ve chvíli, kdy jste Jirkovi říkal: „No von už taky 

nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. Mohl se cítit: 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Vesele; uvolněně; vtipně 

Představte si, že jste Karel: Jak jste chtěl, aby Jirka zareagoval? Vyberte všechny možnosti, které 

považujete za možné. 

a. Aby se naštval; rozzlobil se; pohoršil se; dotklo se ho to 

b. Aby byl smutný; cítil se hloupě 

c. Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Aby se pobavil; zasmál se; chtěl jste odlehčit situaci  

Jak Jirka nejspíš opravdu reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. 

a. Naštval se; rozzlobil se; pohoršilo ho to; dotklo se ho to 

b. Byl smutný; cítil se hloupě 

c. Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Pobavilo ho to; zasmál se; odlehčilo to situaci 

Představte si, že jste Karel: Jak jste chtěl, aby reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, 

které považujete za možné. 



a. Aby se naštvali; rozzlobili se; pohoršilo je to; dotklo se jich to 

b. Aby byli smutní; cítili se hloupě 

c. Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Aby se pobavili; chtěl jste odlehčit situaci  

Jak nejspíš opravdu reagovali ostatní u stolu? Vyberte všechny možnosti, které považujete za 

možné. 

a. Naštvali se; rozzlobili se; poznámka je pohoršila; poznámka se jich dotkla 

b. Byli smutní; cítili se hloupě 

c. Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Pobavilo je to; odlehčilo to situaci 

Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“. Vyberte na škále 0–5, 

kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“ 

- Jak nepříjemná byla Karlova poznámka? 

- Jak příjemná byla Karlova poznámka? 

- Jak vtipná byla Karlova poznámka? 

Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku? 

Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. 

a. Výrazně mladší 

b. Mladší 

c. Přibližně stejně starý 

d. Starší 

e. Výrazně starší 

 

Petr a Monika 

Na neformálním večírku vypráví Monika svým kamarádům, jak je těžké najít ideálního muže, 

protože žádný s ní nedokáže držet krok a ona se začne nudit. Petr si vzpomene na jednoho 

z jejích partnerů, úspěšného podnikatele, nadšeného sportovce a odvážného cestovatele, 

kterého shodou okolností znal. Petr: „A co Honza Novák? Ten byl přece docela akční...“ 

Monika: „No to jo, ze začátku to bylo dobrý, ale pak to byla nuda. On pořád spal.“ Petr: „Pořád 



spal? To jako že nechodil do práce a tak?“ Monika: „No to chodil, ale já jsem třeba vstávala 

v pět kvůli cvičení nebo tak, a on ještě spal, a když jsem se kolem půlnoci vracela, protože mam 

nepravidelnou pracovní dobu a ráda zajdu i někam ven s kamarádama, tak on už zase spal. To 

se nedalo vydržet.“ Petr: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ 

 

Myslí si Petr, že Honza Novák skutečně hodně spí? 

Byla Petrova poznámka v dané situaci vhodná? 

Představte si, že jste Monika: Jak jste se cítila ve chvíli, kdy Vám Petr řekl: „No jo, tak to chápu. 

Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za 

možné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí 

d. Vesele; uvolněně; vtipně 

Představte si, že jste Monika: Jak myslíte, že Petr chtěl, abyste reagovala? Vyberte všechny 

možnosti, které považujete za možné. 

a. Abyste se naštvala; rozzlobila se; cítila se pohoršeně; cítila se dotčeně 

b. Abyste byla smutná; cítila se hloupě 

c. Nijak, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí 

d. Abyste se pobavila; zasmála se; cítila se uvolněně 

Představte si, že jste Monika: Jak se podle vás nejspíš cítil Petr sám, když říkal: „No jo, tak to 

chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete 

za možné. 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí 

d. Vesele; uvolněně; vtipně 

Jak podle vás Petr chtěl, aby reagovali ostatní, když říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl 

do něj řekl, že tak moc spí!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. 



a. Aby se naštvali; rozzlobili se; aby je to pohoršilo; aby se jich to dotklo 

b. Aby byli smutní; cítili se hloupě 

c. Nijak, Petr chtěl jen upozornit na stav věcí 

d. Aby je to pobavilo; zasmáli se; odlehčilo to situaci 

Jak myslíte, že opravdu reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za 

možné. 

a. Naštvali se; rozzlobili se; poznámka je pohoršila; poznámka se jich dotkla 

b. Byli smutní; cítili se hloupě 

c. Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí 

d. Pobavilo je to; odlehčilo to situaci 

Ohodnoťte Petrovu poznámku „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ 

Vyberte na škále 0–5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“ 

- Jak nepříjemná byla Petrova poznámka? 

- Jak příjemná byla Petrova poznámka? 

- Jak vtipná byla Petrova poznámka? 

Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku? 

Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. 

a. Výrazně mladší 

b. Mladší 

c. Přibližně stejně stará 

d. Starší 

e. Výrazně starší 

 

Pavel a Eva 

K Pavlovi a Evě dorazila návštěva. Eva od hostů dostane obrovský dort a prosí Pavla, aby jí 

přinesl z vedlejší místnosti nějaký pěkný talíř, na který by zákusek dala. Pavel se vrátí s talířem, 

na který se dort opravdu nevejde. Eva zareaguje: „Menší už tam nebyl?“ 

 

Přeje si Eva skutečně menší talíř? 



Byla Evina poznámka v dané situaci vhodná? 

Pokud si představíte, že jste návštěva: Jak jste se cítil/a ve chvíli, kdy Eva říkala: „Menší už 

tam nebyl?“ (Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.) 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí 

d. Vesele; uvolněně; vtipně 

Pokud si představíte, že jste návštěva:  Jak chtěla Eva, abyste zareagoval/a? Vyberte všechny 

možnosti, které považujete za možné. 

a. Abyste se naštval/a se; rozzlobil/a se; poznámka vás pohoršila; poznámka se vás dotkla 

b. Abyste byl/a smutný/á; cítil/a se hloupě 

c. Nijak, pouze chtěla upozornit na stav věcí 

d. Aby Vás to pobavilo; zasmál/a jste se; odlehčilo to situaci 

Pokud si představíte, že jste návštěva:   Jak myslíte, že Eva chtěla, aby Pavel zareagoval, když 

říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. 

a. Aby se naštval; rozzlobil se; poznámka ho pohoršila; poznámka se ho dotkla 

b. Aby byl smutný; cítil se hloupě 

c. Nijak, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí 

d. Aby ho to pobavilo; zasmál se; odlehčilo to situaci 

Jak myslíte, že Pavel skutečně reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. 

a. Naštval se; rozzlobil se; poznámka ho pohoršila; poznámka se ho dotkla 

b. Byl smutný; cítil se hloupě 

c. Nijak, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí 

d. Pobavilo ho to; zasmál se; odlehčilo to situaci 

Pokud si představíte, že jste návštěva: jak se podle vás nejspíš cítila Eva sama, když říkala: 

„Menší už tam nebyl?“ (Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.) 

a. Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně 

b. Smutně; hloupě 

c. Neutrálně, chtěla jen upozornit na stav věcí 



d. Vesele; uvolněně; vtipně 

Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“ Vyberte na škále 0–5, kde 0 znamená 

„vůbec“ a 5 „velmi“ 

 Jak nepříjemná byla Evina poznámka? 

 Jak příjemná byla Evina poznámka? 

 Jak vtipná byla Evina poznámka? 

Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku? 

Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. 

a. Výrazně mladší 

b. Mladší 

c. Přibližně stejně starý 

d. Starší 

e. Výrazně starší 

 

Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému 

výzkumu. 

  



1.5 Příloha č. 5 – Aplikace Vyplňto.cz 

Při zahájení vyplňování viděl respondent, do kdy lze dotazník vyplňovat, kolik otázek obsahuje 

a jakou průměrnou dobu jeho vyplňování zabírá. 

 

Příklad pole pro vyplňování vlastní odpovědi a hodnocení míry na škále 0–5. 

 


