
Test na učební typy 
Tento test slouží k tomu, abyste zjistili něco o svém učebním typu a o tom, jaký učební styl 
vám vyhovuje. Vyberte si odpověď, která nejlépe vystihuje vaše preference, a u daného 
symbolu si poznamenejte čárku. Pokud váháte u několika možností, poznamenejte si jich 
klidně více.  
1. Jste v hotelu a máte půjčené auto. Chtěli byste navštívit přítele, jehož adresu 
neznáte. Chtěli byste, aby vám:  
● nakreslil mapu?  
◊ napsal vám cestu, kudy jet (bez mapy)?  
□ řekl cestu?  
× vyzvedl Vás u hotelu svým autem?  
2. Právě jste obdrželi plán vaší cesty kolem světa. Zajímá to také vašeho přítele. Co 
uděláte?  
□ Okamžitě mu zavoláte a řeknete mu to.  
◊ Pošlete mu kopii plánu.  
● Ukážete mu vše na mapě světa.  
× Hned začnete hledat obrázky a prospekty míst, které mu ukážete.  
3. Chystáte se, že uvaříte pro svou rodinu desert nebo speciální jídlo.  
× Uvaříte něco známého a nebudete k tomu potřebovat recept.  
● Hledáte v kuchařce a necháte se inspirovat obrázky.  
◊ Vezmete si k ruce speciální kuchařku, kde jsou dobré recepty  
□ Zeptáte se ostatních na radu.  
4. Máte na starosti skupinu turistů, kteří by chtěli vědět něco o národních parcích. Co 
uděláte?  
×Zavezete je do nějakého národního parku.  
● Ukážete jim obrázky a fotky parku.  
◊ Dáte jim knihu o národním parku.  
□ Vyprávíte jim o národním parku.  
5. Chcete si koupit nové stereo. Co jiného, kromě ceny, ovlivní váš názor?  
□ Kamarád, který vám o něm vyprávěl  
× Poslechnete si stereo přehrávač.  
◊ Přečtete si o něm detaily.  
● Zajímá vás jeho charakteristický vzhled.  
6. Zkuste si vzpomenout, jak jste se něco učil, např. nějakou stolní hru. Jak jste se ji 
nejlépe naučili?  
● Pomocí diagramů a obrázků popisujících hru.  
◊ Podle napsaných instrukcí.  
□ Někdo jiný vám ji vysvětlil.  
× Někdo jiný vám ji vysvětlil během hry.  
7. Máte se naučit nový program na počítači. Jak to uděláte?  
× Poprosíte kamaráda, aby vás to naučil.  
◊ Přečtete si manuál, který je přiložený u programu.  
□ Zatelefonujete kamarádovi a zeptáte se ho na program.  
● Budete se ho nejprve učit podle obrázků v manuálu.  
8. Učíte se cizí jazyk a nejste si jistí, jak se píše nějaké slovíčko.  
◊ Najdete si ho ve slovníku.  
● Zkusíte si slovíčko představit a vyberete nejlepší způsob, jak podle vás vypadá.  
□ Zkusíte si to říct.  
× Napíšete si vedle sebe obě možnosti a rozhodnete se.  
9. Jak vyučoval učitel, kterého jste měl nebo máte rád? Co používal?  
◊ Knihy a další tištěné materiály.  
● Diagramy, obrázky, tabulky.  
× Plánoval exkurze a práci v laboratořích.  
□ Diskuze, dialogy, na hodiny zval hosty.  


