
Hádej Kdo ?

Hádej, koho z tvých spolužáků nejvíce vystihuje každý z následujících výroků.  Ke každé nedo-
končené větě se pokus přiřadit alespoň jedno příjmení některého z tvých spolužáků, kteří chodí 
do vaší třídy. Může jich být ovšem i několik.

1. Kdo je přátelský a kamarádský ?............................................................................................

2. Kdo je vtipný ?........................................................................................................................

3. Kdo se zastává slabších ?........................................................................................................

4. Kdo je napadán a neumí se bránit ?........................................................................................

5. Kdo je nejoblíbenější ?............................................................................................................

6. Kdo uráží jiné děti ?.................................................................................................................

7. Kdo dává třídu dohromady ?...................................................................................................

8. Kdo je nejpravdomluvnější ?...................................................................................................

9. Kdo má strach z nějakého spolužáka ?....................................................................................

10. Kdo je nejméně oblíbený/á ?...................................................................................................

11. Kdo ubližuje ostatním ?...........................................................................................................

12. Kdo se rozdělí o věci, které má rád ?.......................................................................................

13. Kdo se stává terčem různých vtipů a legrací ?........................................................................

14. Kdo je spolehlivý a zodpovědný ?...........................................................................................

15. Kdo je rozesmátý a spokojený ?..............................................................................................

16. Kdo je nejvíc uznáván ?...........................................................................................................



Dotazník Vliv a Sympatie
Č. JMÉNO VLIV SYMPATIE ZDŮVODNĚNÍ SYMPATIÍ
1. Alena
2. Anita
3. Dana
4. Dora
5. Ema
6. Hynek
7. Ivan
8. Josef
9. Karel
10. Karin
11. Lenka
12. Lukáš
13. Michael
14. Olga
15. Pavel
16. Petr
17. Petra
18. Radka
19. Soňa
20. Václav
21. Věra
22. Vilém
23. Zdeněk
24. Zita
25. Zlata
26. Žofie

Ke každému jménu spolužáka napiš jednu z číslic 1-5 do sloupce s názvem Vliv. Čísla budou 
znamenat toto:

1 nejvlivnější žák třídy
2 patří mezi několik nejvlivnějších
3 má průměrný vliv, jako většina spolužáků 
4 má slabý vliv
5 nemá žádný nebo téměř žádný vliv

Podobným způsobem, jak jsi hodnotil vliv spolužáků, nyní ohodnoť číslicemi 1-5 jejich sym-
patičnost ve sloupci s názvem Sympatie. Čísla budou znamenat toto: 

1 velmi sympatický
2 sympatický
3 ani sympatický ani nesympatický
4 spíše nesympatický
5 nesympatický

Nakonec se zamysli nad tím, proč je ti který spolužák sympatický nebo nesympatický. Vysvět-
lení napiš na volné místo ve sloupci s názvem Zdůvodnění sympatií.
Nikoho kromě sebe nevynechej.



Dotazník MCI I.
Nejedná se o žádnou zkoušku nebo písemný test, nejsou zde dobré a špatné odpovědi. Máš 
napsat, jaká je vaše třída, tvoji spolužáci. Každou větu dotazníku si pořádně přečti. Odpověď 
na otázky v dotazníku je buď ANO, nebo NE. Pokud souhlasíš s tím, co je tam napsáno, za-
kroužkuj ANO, pokud nesouhlasíš, zakroužkuj NE. Když se spleteš nebo si odpověď rozmyslíš 
a chceš ji změnit, přeškrtni křížkem odpověď, kterou chceš opravit a zakroužkuj to, co platí. 
Všechny otázky musí být zodpovězeny, dej pozor, ať nic nevynecháš. 

Třída:
Pohlaví: dívka chlapec

1. V naší třídě baví žáky práce ve škole. ANO NE

2. V naší třídě se žáci mezi sebou pořád perou. ANO NE

3. V naší třídě žáci mezi sebou často soutěží, aby se dozvěděli, kdo je lepší. ANO NE

4. V naší třídě je učení těžké, máme hodně práce. ANO NE

5. V naší třídě je každý mým kamarádem. ANO NE

6. Někteří žáci nejsou v naší třídě šťastní. ANO NE

7. Někteří žáci v naší třídě jsou lakomí. ANO NE

8. Mnoho žáků z naší třídy si přeje, aby jejich práce byla lepší než práce spo-
lužáků. ANO NE

9. Mnoho žáků z naší třídy dokáže udělat svou školní práci bez cizí pomoci. ANO NE

10. Někteří žáci v naší třídě nejsou mými kamarády. ANO NE

11. Žáci z naší třídy mají svou třídu rádi. ANO NE

12. Mnoho žáků z naší třídy dělá spolužákům naschvály. ANO NE

13. Některým žákům v naší třídě je nepříjemné, když nemají tak dobré výsledky 
jako druzí žáci. ANO NE

14. V naší třídě umějí dobře pracovat jen bystří žáci. ANO NE

15. Všichni žáci v naší třídě jsou mí důvěrní přátelé. ANO NE

16. Některým žákům se v naší třídě nelíbí. ANO NE

17. Určití žáci z naší třídy vždycky chtějí, aby bylo po jejich, aby se jim ostatní 
žáci přizpůsobili. ANO NE

18. Někteří žáci z naší třídy se vždycky snaží udělat svou práci líp než ostatní. ANO NE

19. Práce ve škole je namáhavá. ANO NE

20. Všichni žáci se v naší třídě mezi sebou dobře snášejí. ANO NE

21. V naší třídě je legrace. ANO NE

22. Žáci z naší třídy se mezi sebou hodně hádají. ANO NE

23. Několik žáků v naší třídě chce být pořád nejlepší. ANO NE

24. Většina žáků v naší třídě ví, jak má dělat svou práci, umí se učit. ANO NE

25. Žáci z naší třídy se mají mezi sebou rádi jako přátelé. ANO NE



Dotazník MCI II.
Tvým úkolem je napsat, jaká by měla nebo neměla být vaše třída, tvoji spolužáci. Každou 
větu dotazníku si pořádně přečti. Odpovídá se na ni buď Ano nebo Ne. Pokud souhlasíš s tím, 
co je napsáno, uděláš kroužek kolem slova Ano, pokud nesouhlasíš, uděláš kroužek kolem slo-
va Ne. Nic nepřeskakuj a odpověz na každou otázku.

Třída:

Pohlaví: dívka chlapec

1. V naší třídě by měla děti víc bavit práce ve škole. ANO NE

2. V naší třídě by mělo být mezi dětmi víc pranic. ANO NE

3. V naší třídě by děti měly mezi sebou pořád soutěžit, aby se dozvěděly, kdo 
je nejlepší. ANO NE

4. V naší třídě by mělo být těžší učení, mělo by být víc práce. ANO NE

5. V naší třídě by každý měl být mým kamarádem. ANO NE

6. V naší třídě jsou děti, které by kvůli škole měly být nešťastné. ANO NE

7. Některé děti v naší třídě by měly být víc lakomé. ANO NE

8. Mnoho dětí v naší třídě by si mělo přát, aby jejich práce byla lepší, než práce 
spolužáků. ANO NE

9. Většina dětí v naší třídě by měla umět udělat svou práci bez cizí pomoci. ANO NE

10. Některé děti v naší třídě by neměly být mými kamarády. ANO NE

11. Děti v naší třídě by měly mít třídu raději, než teď mají. ANO NE

12. Děti v naší třídě by měly dělat ostatním spolužákům více naschválů, než teď. ANO NE

13. Některým dětem v naší třídě by mělo víc vadit, že nemají tak dobré výsledky 
jako jiní žáci. ANO NE

14. V naší třídě by měly umět pracovat jen bystré děti. ANO NE

15. Všechny děti v naší třídě by měly být mými důvěrnými přáteli. ANO NE

16. V naší třídě by měly být i děti, kterým se ve třídě nelíbí ANO NE

17. Určité děti v naší třídě by měly mít právo, aby bylo po jejich, aby se jim 
ostatní děti přizpůsobily. ANO NE

18. Některé děti z naší třídy by se měly vždycky snažit udělat svou práci lépe 
než ostatní. ANO NE

19. Práce ve škole by měla být namáhavější než je. ANO NE

20. Všechny děti v naší třídě by se měly mezi sebou dobře snášet. ANO NE

21. V naší třídě by měla být větší legrace. ANO NE

22. Děti v naší třídě by se měly mezi sebou víc hádat. ANO NE

23. Několik dětí v naší třídě by mělo být pořád nejlepší. ANO NE

24. Většina dětí v naší třídě by měla už vědět, jak má dělat svou práci, měla by 
se umět učit. ANO NE

25. Děti z naší třídy by se měly mít mezi sebou rády, být přáteli. ANO NE



NORMY PRO INDIVIDUÁLNÍ INDEXY



ORIENTAČNÍ NORMY PRO TŘÍDNÍ INDEXY




