
DOTAZNÍK – ROZSAH DIMENZÍ INTELIGENCE 

 
Pro stanovení rozsahu nadání, resp. dosaženého stavu rozvoje jedince v jednotlivých dimenzích 
inteligence byl vypracován poměrně jednoduchý a efektivní diagnostický nástroj – je však 
využitelný spíše pro starší děti a studující. Pro každou dimenzi inteligence je sestaven soubor pěti 
otázek, které jsou uspořádány vzestupně, tj. otázka č. 1 vždy vyjadřuje velmi malou míru 
rozvoje této inteligence a otázka č. 5 velmi vysokou míru rozvoje. Studující na ně odpovídá v 
příslušném pořadí. Poslední kladně zodpovězená otázka je jakousi orientačně stanovenou úrovní 
dané inteligence.  
V jednotlivých oddílech odpovídejte na předložené otázky. Začínejte vždy od otázky číslo 1. 
Svou kladnou odpověď zaznačte zakroužkováním číslice před otázkou. 
K další otázce (dodržujte pořadí) přejděte pouze v případě, že na předcházející otázku odpovíte 
kladně. 
V případě, že na otázku odpovíte záporně, přejděte k další kategorii inteligence. 
 
Jazyková inteligence 
1. Rád čtu 
2. Mám rád slovní hry, slovní hříčky a rýmy  
3. S požitkem sděluji své myšlenky ostatním  
4. Mám svůj deník  
5. Jsem zvyklý psát, mluvit anebo vyučovat pravidelně 
 
Matematicko-logická inteligence  
1. Mám vypočteno, jak dlouho mi trvá cesta domů  
2. Mám potěšení z hádanek a řešení problémů  
3. Umím rychle analyzovat číselné údaje  
4. Používám statistická data nebo vyšší matematiku zcela rutinně  
5. Jsem dobrý logik nebo matematik  
 
Vizuálně-prostorová inteligence  
1. Pozoruji svět a hodnotím jej  
2. Zajímám se o barvy a tvary  
3. Baví mě kompletování reálných věcí  
4. Mám dobrou směrovou orientaci  
5. Jsem schopen myslit ve třech rozměrech  
 
Tělesně-pohybová inteligence  
1. Je dobré protáhnout si tělo  
2. Mám potěšení z dlouhých procházek  
3. Rád přiměřeně cvičím  
4. Jsem amatérem v určitém druhu sportu nebo aktivitě jako je tanec, lyžování, běh, bojová 

umění, Tai-Chi, jóga, aerobik  
5. Jsem dobrý v určité pohybové aktivitě 
 
 
Hudební inteligence  
1. Mám rád hudbu  
2. Rád vyťukávám rytmus při poslouchání hudby nebo zpívám v koupelně  
3. Rád chodím na koncerty  
4. Hraji na hudební nástroj nebo jsem zpěvák  
5. Jsem dobrý hudebník a rád komponuji  
 
Interpersonální inteligence  
1. Lidé jsou zajímaví  
2. Vím, co lidé pociťují  
3. Rád navazuji přátelské kontakty a cítím se dobře obklopen novými lidmi  



4. Lidé za mnou chodí se poradit  
5. Jsem považován mnohými za vedoucí osobnost a běžně se zabývám vyučováním nebo 

řízením jiných  
 
Intrapersonální inteligence  
1. Cítím se šťastný, když jsem sám  
2. Zabývám se svými vlastními myšlenkami  
3. Jsem „amatérem“ v oblasti meditací nebo někdy rád sám trávím čas přemýšlením  
4. Mám deník, který obsahuje mé vnitřní myšlenky  
5. Jsem úplně zaujat svým „myšlenkovým životem“ 
 
 
 


