
Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 – Popis technik pouţitých v programu  

 

 Úvod, seznámení s programem, pravidla programu 

Cíl: seznámení ţáků s tématem setkání a jeho průběhem; stanovení pravidel, která mají 

nastavit bezpečné prostředí pro práci během programu 

 

 Panďuláci 

Cíl: zmapovat aktuální náladu jednotlivců a vztahy ve třídě, naladit na sebe jednotlivé ţáky 

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 4. třídy ZŠ 

Pomůcky: okopírovaná předloha obrázku A4 pro kaţdého ţáka (tj. kaţdý ţák má stejný 

obrázek), fixy 

Čas: 20 minut 

Instrukce: kaţdé dítě dostane stejný papír, na kterém jsou nakreslené postavičky provádějící 

různé činnosti (např. postavičky na stromě – jeden visí, jeden se houpe, jeden se plazí, další 

vrávorá apod.).  Kaţdá postavička něco vyjadřuje. Ţáci mají za úkol vybarvit postavičku, 

která se má přibliţně stejně, jako se mají oni v dané chvíli.  

Reflexe: Ţáci v kruhu ukazují jeden po druhém postavičku, kterou si vybrali. Otázky směřují 

na výběr konkrétní postavy, proč se s ní ztotoţnili a jak by ji popsali. Je tato postava součástí 

„celého stromu“, má přátele apod. 

 

 Značkování Jiný – divný – originální – normální
1
 

Cíl: zamyslet se nad problematikou značkování „jiný, normální“ atd.; moţnost porovnat, co si 

myslí spoluţáci 

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 7. třídy ZŠ 

Pomůcky: 4 archy papíru velikosti A4 s nápisy: JINÝ, DIVNÝ, ORIGINÁLNÍ, NORMÁLNÍ. 

Čas: zadání 10 minut, realizace 10 minut, reflexe 10 minut 

Instrukce: Lektor vede ţáky k zamyšlení nad významem těchto slov. Na jednu stranu tabule 

napíše sousloví „být jiný“ a na druhou stranu „být stejný“. Ţáci následně hledají synonyma 

k těmto dvěma výrazům. Dále jsou po třídě rozmístěny čtyři papíry s nápisy „jiný“, „divný“, 

„originální“ a „normální“. V kaţdém rohu třídy je umístěn jeden papír. Následně se čtou 

                                                            
1 KREJSOVÁ, Hanka. REJŠKOVÁ, Tereza. Interkulturní seminář [online]. 2012, [citováno 8. 10. 2015]. 

Dostupné na: http://stereotypek.mkc.cz/ckfinder/userfiles/files/IKS_final.pdf  



předpřipravená tvrzení (viz níţe) a ţáci si stoupají, kaţdý sám za sebe, po třídě podle toho, 

zda se o daném tvrzení domnívají, ţe je to „normální“.  

Tvrzení: nejsem na Facebooku; jezdím vţdy autem; koukám na „Ordinaci v růţové zahradě“; 

mám obarvené vlasy na růţovo; chodím kaţdý den do posilovny; tančím břišní tance; v neděli 

chodím do kostela; neţ si vezmu jídlo z lednice, musím se zeptat rodičů; váţím 120 kilo; 

pouţívám telefonní budku… 

Reflexe: Čím je dáno, ţe nějaké věci někomu připadají normální a někomu divné? Jak si 

vytvoříme názor na to, co je divné a co je originální? Můţe nás v tom něco ovlivňovat?  

 

 Upír
2
 

Cíl: natrénovat jména a nenásilnou formou navázat první kontakt; vyladění jednotlivých členů 

skupiny na sebe navzájem.  

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 3. třídy ZŠ 

Pomůcky: ţádné 

Čas: kaţdé kolo cca 3 minuty 

Instrukce: Členové skupiny utvoří kruh, ve kterém jeden člověk (upír) zůstane uprostřed. Upír 

chodí mezi lidmi a snaţí se „ulovit“ svou kořist tak, ţe ji chce chytit za ramena. Kořist se 

můţe zachránit, pokud se podívá na jiného člena kruhu. V případě, ţe dotyčný spoluţák řekne 

její jméno, je kořist zachráněna. Pokud si na něj dotyčný nevzpomene, či ho nestačí říct dost 

rychle, upír svou kořist chytne a mění si role.  

 

 Plavba přes oceán 

Cíl: posílení spolupráce a komunikace, posílení sounáleţitosti kolektivu a uvědomění si 

důleţitosti kaţdého jednotlivce ve skupině. 

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci 2. stupně ZŠ, niţší třídy víceletých 

gymnázií 

Pomůcky: stabilní ţidle, které se nepřeklopí a unesou více ţáků najednou, prázdná třída 

Čas: zadání 5 minut, realizace 10 minut, reflexe 10 minut 

Instrukce: dle velikosti třídy se ţáci rozdělí do dvou skupin a pomocí ţidlí vytvoří řadu podél 

jedné a druhé strany třídy.  Kaţdý ţák si stoupne na svoji ţidli a poslouchá zadání. Úkolem 

ţáků je společně „přeplout oceán“ pomocí ţidlí, tj. dostat se na místo druhé skupiny jako 

jeden tým. Ţáci během aktivity nesmí mluvit ani vydávat ţádné zvuky. V moři se pohybují 
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ţraloci (lektoři) a pokud nějaký hluk zaslechnou, přijdou ke skupině a odeberou jim jeden kus 

lodi (jednu ţidli). Ţáci mohou pouţívat jen ţidle, které mají k dispozici. Nemohou pouţívat 

nic jiného, co je ve třídě, ani ze ţidlí slézt. Pokud by se tak stalo, či pokud by někdo ze ţidle 

spadl, musí se i se svou částí lodě vrátit na začátek, tj. na místo, ze kterého vyplul a celou 

plavbu začít od začátku. K přesouvání mohou ţáci pouţívat jen sedadlo ţidle. Optimální 

způsob přeplutí je takový, kdy se skupina posouvá společně. Na ţidli můţe stát více, neţ 

jeden ţák a je tedy moţné prázdnou ţidli poslat dopředu s tím, ţe se opět celá třída posune o 

jednu ţidli dopředu. Tuto variantu však ţákům lektor předem nesděluje. Hra je u konce 

v momentu, kdy se celá skupina dostala na druhou stranu třídy, je vyrovnaná v řadě a stojí 

potichu. Ţáci mají na počátku 3 minuty na promyšlení strategie. 

Reflexe: ptáme se, jak se ţákům povedlo dostat se na druhou stranu, jaká strategie fungovala. 

Kdo byl ten, kdo strategii vymyslel? Zda se stalo něco, s čím ţáci nejsou spokojeni a jak by se 

to dalo příště udělat jinak. Zda v průběhu hry probíhaly nějaké „záchranné akce“ pro ty, kteří 

ze ţidlí spadli, nebo jiţ nemohli pokračovat v plavbě. Díky čemu se jim povedlo splnit zadaný 

úkol (spolupráce a komunikace).  

 

 Místa si vymění
3
 

Cíl: protaţení a odpočinek, vzájemné poznání a sebepoznání  

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 4. třídy ZŠ 

Pomůcky: kruh ze ţidlí 

Čas: cca 10 minut 

Instrukce: Z kruhu se odstraní jedna ţidle. Ten ţák, který přebývá, se postaví doprostřed kruhu a 

vysloví nějaké tvrzení. Toto tvrzení musí pro něj být platné a zároveň musí být platné pro některé ţáky 

ve třídě. Tito ţáci se následně vymění na svých ţidlích.  Úkolem prostředního ţáka je posadit se na 

prázdnou ţidli a tak si vyměnit místo s jiným ţákem. 

 

 Tečkování
4
 

Cíl: posílení tolerance ţáků k odlišnostem, vcítění se do pocitů vyloučených jedinců a posílení 

vlastní zodpovědnosti za to, jak se k nim budu chovat, uvědomění si potřeby někam patřit 

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 2. stupně ZŠ 

Pomůcky: nálepky s odlišným znamením – srdíčka, čtverečky atd. Znamení mají různé barvy 

a tvoří různě velké skupiny. 
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Čas: zadání 5 minut, realizace 5 minut a reflexe 15 minut 

Instrukce: Ţáci zavřou oči a dostanou na čela nalepená různá znamení (různé tvary a barvy). 

Jejich úkolem je následně bez mluvení utvořit skupiny podle znamení, která mají na čele. 

Nesmí k tomu pouţívat zrcadla, telefony ani jiná zařízení. Nesmí také nic psát. Dva studenti 

budou mít na čele zcela odlišná znamení od zbytku třídy (např. sluníčko a domeček). Aktivita 

končí ve chvíli, kdy jsou ţáci ve skupinách podle stejných znamení.  

Reflexe: Jaké to pro vás bylo? Jak jste našli svou skupinu? Byli jste ti, kdo spojují nebo ti, 

kdo se nechávají spojovat? Jaké to bylo, kdyţ vás nějaké skupiny odmítali a jaké to bylo, 

kdyţ jste svou skupinu našli? Jaké to pro vás bylo ve chvíli, kdy jste viděli, ţe někteří studenti 

kvůli svému znamení zůstávají sami? Co vy s odlišným znamením, jaké to pro vás bylo, kdyţ 

jste viděli, ţe vás do ţádné skupinky nechtějí přijmout? Jak jste celou situaci nakonec 

vyřešili? Co mohou být v reálném ţivotě tato odlišná znamení? Jak můţeme pomoci v reálné 

situaci? Co můţeme nabídnout sami za sebe? 

Riziko: Je dobré mít nejprve alespoň částečně zmapované vztahy ve třídě. Jinak je zde moţné 

riziko, ţe by sám zůstal člověk, který zůstává sám i v reálném ţivotě třídy. Je dobré, aby měl 

odlišné znamení někdo, kdo umí dobře vyjadřovat své pocity, jeho pozice ve třídě není 

ohroţena a třída ho poslouchá. V případě, ţe ve třídě není provedený sociometrický průzkum, 

tak to lze vypozorovat z probíhajícího programu, například z aktivity Panďuláci. Je tedy dobré 

nezařazovat aktivitu úplně na začátek programu.  

 

 Dostaň se do kruhu
5
 

Cíl: vcítění se do pocitů vyloučených jedinců a posílení vlastní zodpovědnosti za to, jak se 

k nim budu chovat; uvědomění si potřeby někam patřit 

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 2. stupně ZŠ 

Pomůcky: ţádné 

Čas: 5 minut zadání, 10 minut realizace, 10 minut reflexe 

Instrukce: Ţáci mají za úkol vytvořit semknutý kruh. Jeden ţák stojí mimo tento kruh. Jeho 

úkolem je pokusit se dostat dovnitř kruhu. Aktivitu lze zadat tak, ţe ţáci při ní mohou mluvit, 

nebo můţe probíhat naopak bez mluvení. 

Reflexe: Jaká pro vás tahle aktivita byla? Jaké to pro vás bylo stát mimo kruh? Jaké to bylo 

pro ty, kdo stáli v kruhu a viděli, ţe je někdo mimo něj? Jaké to pro vás bylo, kdyţ se ţák 
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chtěl dostat mezi vás? Znáte tuhle situaci také z normálního ţivota? Jak můţeme dotyčnému 

pomoci? 

 

 Klubíčko 

Cíl: povzbuzení; zvýšení sebevědomí jednotlivých ţáků a utuţení vzájemného pocitu 

přátelství 

Cílová skupina: ţáci 2. stupně ZŠ a niţší třídy víceletých gymnázií 

Pomůcky: klubko provázku 

Čas: cca 10 – 15 minut 

Instrukce: Ţáci utvoří těsný kruh a podávají si klubíčko mezi sebou. Úkolem ţáků je ocenit 

druhého za něco, co se mu během programu povedlo, nebo v čem byl dobrý. Kaţdý můţe a 

musí jen jednou ocenit a jen jednou být oceněn. Student po pochvale dostane klubíčko, chytne 

se provázku a při ocenění dalšího pošle klubíčko dál. Na konci tedy vznikne třídní pavučina. 

 

 Zpětná vazba, rozloučení 

Cíl: zhodnocení programu ţáky bezprostředně po jeho absolvování; reflexe jednotlivých 

technik 

Cílová skupina: ţáci od 3. tříd ZŠ 

Pomůcky: dotazník zpětné vazby (viz příloha) 

Čas: cca 5 minut 

Instrukce: Na závěr vyplňte zpětnou vazbu, která pomůţe lektorovi efektivněji sestavovat tyto 

programy. Ve svých odpovědích buďte prosím upřímní, není potřeba se radit se spoluţákem. 

Aţ je budete mít vyplněné, odevzdejte je prosím lektorovi.  

  



Příloha č. 2 – Obrázek Panďuláci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Příloha č. 3 – Formulář zpětné vazby 

 
  

 

 

 

 
  

Jak by si hodnotil své chování na programu? 

1. Zapojoval jsem se do všech aktivit. 

2. Zapojoval jsem se jenom do některých 

aktivit. 

3. Dával jsem pozor, ale nezapojoval jsem se.  

4. Nedával jsem pozor.  

5. Vyrušovala jsem během programu. 

Jak se ti líbil dnešní 

program? (1-5 jako 

ve škole) 

Která aktivita byla na programu nejvíc 

uţitečná? Proč? 

Jaká aktivita byla na 

programu nejméně dobrá 

a proč?  

Vzkaz pro lektora: 



Příloha č. 4 – Formulář dotazníku A 

 

 

 

 

Dotazník A: Naše třída I 

 
Dobrý den, studuji na HTF UK, obor Sociální pedagogika a ráda bych tě poţádala o 

anonymní vyplnění dotazníku. Veškeré získané informace budou pouţity na mou bakalářskou 

práci zabývající se posilováním tolerance vůči jinakostem. U kaţdé otázky zakrouţkuj prosím 

pouze jednu z uvedených moţností.  

 

 Věk: 

 Třída:  

 Pohlaví: ŢENA – MUŢ  

 

1. Vzájemně si pomáháme. ano spíš ano spíš ne ne 

2. Můj názor spoluţáky zajímá.  ano spíš ano spíš ne ne 

3. Myslím, ţe je ve třídě nejméně jeden ţák, který se 

cítí sám. 

ano spíš ano spíš ne ne 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, mohu ho bez 

obav říct.  

ano spíš ano spíš ne ne 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se mohu 

spolehnout. 

ano spíš ano spíš ne ne 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému spoluţáci 

svým chováním ubliţují.  

ano spíš ano spíš ne ne 

 

 
 

 

 

Nyní prosím vyber v kaţdém řádku číslo, které nejlépe vystihuje tvé pocity ve třídě. 

 

1. Přátelství   ---1---2---3---4---5---   Nepřátelství 

2. Přijetí ve skupině  ---1---2---3---4---5---   Odmítnutí skupinou 

3. Bezpečí   ---1---2---3---4---5---   Ohroţení 

4. Zájem druhých ---1---2---3---4---5---   Lhostejnost 

  



Příloha č. 5 – Formulář dotazníku B 

 

 

Dotazník B: Naše třída II 
 

 

 Věk: 

 Pohlaví: ŢENA – MUŢ 

 Třída:  

 
Prosím, zamysli se a popiš, jak se vám za poslední tři měsíce ve vaší třídě vede? Co se 

zlepšilo, co se zhoršilo, co zůstává stejné? Při popisu událostí ve vaší třídě, buď prosím co 

nejpodrobnější, ale nemusíš psát jména spoluţáků.  

 

 

 

 Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce změnilo? (Popiš jakoukoli událost 

z posledních tří měsíců, která ovlivnila vaše vztahy ve třídě.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce zlepšilo? (Např. více si pomáháme, méně se 

hádáme, lidé si nenadávají a usmířili se, více spolupracujeme atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce zhoršilo? (Např. lidé se navzájem více 

pomlouvají a uráţí, méně spolupracujeme, více se hádáme atd.) 

 

 

 



Nyní prosím porovnej, jaké to bylo ve vaší třídě na podzim a jaké to je teď v zimě. U kaţdého 

tvrzení zakrouţkuj jen jednu moţnost.  

 

1. Vzájemně si pomáháme. 
 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

2. Můj názor spoluţáky zajímá. 
 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

3. Myslím, ţe je ve třídě je nejméně 

jeden ţák, který se cítí sám. 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ 

spoluţáci, mohu ho bez obav říct. 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho 

se mohu spolehnout. 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, 

kterému spoluţáci svým chováním 

ubliţují. 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

 

 

 

 

 
 

Zde prosím vyber v kaţdém řádku číslo, které nejlépe vystihuje tvé pocity ve třídě. 

  

1. Přátelství   ---1---2---3---4---5---   Nepřátelství 

2. Přijetí ve skupině  ---1---2---3---4---5---   Odmítnutí skupinou 

3. Bezpečí   ---1---2---3---4---5---   Ohroţení 

4. Zájem druhých ---1---2---3---4---5---   Lhostejnost 

 
 

  



Příloha č.: 6 

 

Počet odpovědí ţáků ze třídy 7. B na otázky 1 - 6 v dotazníku A. 

Celkem odpovídalo 21 ţáků. 

 

 ano spíše ano spíše ne ne 

1. Vzájemně si pomáháme. 3 15 3 0 

2. Můj názor spoluţáky zajímá.  4 9 7 1 

3. Myslím, ţe je ve třídě je nejméně 

jeden ţák, který se cítí sám. 

1 4 8 6 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, 

mohu ho bez obav říct.  

10 5 4 2 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se 

mohu spolehnout. 

21 0 0 0 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, 

kterému spoluţáci svým chováním 

ubliţují.  

1 6 9 5 

 

Počet odpovědí ţáků ze třídy 7. B na otázky 1 - 6 v dotazníku B. 

Celkem odpovídalo 20 ţáků. 

 

 Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je to 

horší 

1. Vzájemně si pomáháme. 2 6 9 1 2 

2. Můj názor spoluţáky zajímá.  1 9 7 2 1 

3. Myslím, ţe je ve třídě je nejméně jeden 

ţák, který se cítí sám. 

6 5 9 0 0 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, 

mohu ho bez obav říct.  

3 8 5 1 3 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se 

mohu spolehnout. 

11 5 0 1 0 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému 

spoluţáci svým chováním ubliţují.  

3 6 5 4 2 

 

 



 

Počet odpovědí ţáků ze třídy 7. C na otázky 1 - 6 v dotazníku A. 

Celkem odpovídalo 21 ţáků. 

 

 ano spíše ano spíše ne ne 

1. Vzájemně si pomáháme. 7 12 2 0 

2. Můj názor spoluţáky zajímá.  5 12 4 0 

3. Myslím, ţe je ve třídě je nejméně 

jeden ţák, který se cítí sám. 

7 1 8 5 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, 

mohu ho bez obav říct.  

6 11 2 2 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se 

mohu spolehnout. 

16 3 2 0 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, 

kterému spoluţáci svým chováním 

ubliţují.  

5 5 8 3 

 

 

 

 

Počet odpovědí ţáků ze třídy 7. C na otázky 1 - 6 v dotazníku B. 

Celkem odpovídalo 15 ţáků. 

 

 Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je to 

horší 

1. Vzájemně si pomáháme. 0 6 7 2 0 

2. Můj názor spoluţáky zajímá.  1 3 10 1 0 

3. Myslím, ţe je ve třídě je nejméně jeden 

ţák, který se cítí sám. 

4 2 7 0 2 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, 

mohu ho bez obav říct.  

4 3 7 1 0 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se 

mohu spolehnout. 

6 4 4 0 1 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému 

spoluţáci svým chováním ubliţují.  

4 4 5 0 2 



  



Příloha č. 7 

 

Tabulka č. 1. POCITY - Popisná data a statistická významnost podle výpočtu ANOVA 

(obě třídy) 

    N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Statistická 

významnost 

přátelství LONG-1 42 1,76 ,85 ,058 

LONG-2 35 2,14 ,88   

celkem 77 1,94 ,88   

přijetí skupinou LONG-1 42 2,07 ,95 ,579 

LONG-2 35 2,20 1,08   

celkem 77 2,13 1,00   

bezpečí LONG-1 42 2,07 ,84 ,943 

LONG-2 35 2,09 ,92   

celkem 77 2,08 ,87   

zájem druhých LONG-1 42 2,31 ,95 ,691 

LONG-2 35 2,40 1,03   

celkem 77 2,35 ,98   

průměrné pocity LONG-1 42 2,05 ,66 ,332 

LONG-2 35 2,21 ,72  

celkem 77 2,12 ,69  

 

 

 

Tabulka č. 2. POCITY - 7. B - Popisná data a statistická významnost (výpočet ANOVA) 

    N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Statistická 

významnost 

přátelství LONG-1 21 1,95 ,86 ,704 

LONG-2 20 2,05 ,76   

Celkem 41 2,00 ,81   

přijetí skupinou LONG-1 21 1,95 ,86 ,499 

LONG-2 20 2,15 ,99   



Celkem 41 2,05 ,92   

bezpečí LONG-1 21 2,19 ,98 ,406 

LONG-2 20 2,45 1,00   

Celkem 41 2,32 ,99   

zájem druhých LONG-1 21 2,33 ,86 ,187 

LONG-2 20 2,75 1,12   

Celkem 41 2,54 1,00   

průměrné pocity LONG-1 21 2,11 ,65 ,266 

LONG-2 20 2,35 ,73   

Celkem 41 2,23 ,69   

 

Tabulka č. 3. 7. C - Popisná data a statistická významnost (výpočet ANOVA) 

    N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Statistická 

významnost 

přátelství LONG-1 21 1,57 ,81 ,030 

LONG-2 15 2,27 1,03   

Celkem 36 1,86 ,96   

přijetí skupinou LONG-1 21 2,19 1,03 ,841 

LONG-2 15 2,27 1,22   

Celkem 36 2,22 1,10   

bezpečí LONG-1 21 1,95 ,67 ,095 

LONG-2 15 1,60 ,51   

Celkem 36 1,81 ,62   

zájem druhých LONG-1 21 2,29 1,06 ,269 

LONG-2 15 1,93 ,70   

Celkem 36 2,14 ,93   

průměrné pocity LONG-1 21 2,00 ,68 ,943 

LONG-2 15 2,02 ,68   

Celkem 36 2,01 ,67   

 


