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VLASTNOSTI A VÝHODY 

 On-line administrácia dotazníka. 

 Čas vyplnenia 15 - 20 minút. 

 Dotazník a výstupné správy dostupné vo 

vyše 30 jazykových variáciách. 

 K dispozícii slovenské normy. 

 168 tvrdení typu súhlasím/nesúhlasím. 

 Unikátny dotazník sledujúci vlastnosti, ktoré 

nepokrývajú bežné osobnostné dotazníky. 

 Identifikuje problematické aspekty 

správania, ktoré je ťažké rozpoznať počas 

rozhovoru. 

 Bol vytvorený na základe výskumu viac ako 

10 000 riadiacich pracovníkov. 

 Neobsahuje žiadne položky zasahujúce do 

súkromia. 

 Nemá žiadny negatívny vplyv na 

testovaného. 

 

DIMENZIE DOTAZNÍKA 
 

Entuziastický  

– výbušný 

 

náladový, je ťažké mu vyhovieť, 

ľahko sa nadchne a býva často 

sklamaný, má nedostatok 

trpezlivosti 
 

Ostražitý  

– podozrievavý 

skeptický, cynický, citlivý na kritiku, 

nejedná z dôvodu nedôvery 

„pravých“ pohnútok ostatných 
 

Opatrný 

– úzkostný 

obáva sa urobiť rozhodnutie, 

rezistentný voči zmenám, 

neochotný riskovať kvôli strachu zo 

zlyhania 
 

Rezervovaný  

– odťažitý 

vyhýba sa stretnutiu s novými 

ľuďmi, nekomunikatívny, necitlivý 

voči náladám a pocitom ostatných 
 

Tvrdohlavý  

– pasívne agresívny 

zdanlivo spolupracuje, ale v 

skutočnosti ignoruje požiadavky 

druhých, tvrdohlavý, nekooperatívny 
 

Sebaistý  

– arogantný 

prehnane sebavedomý, arogantný, 

silný pocit vlastnej dôležitosti 
 

 

Charizmatický  

– manipulatívny 

pôsobí okúzľujúcim dojmom, 

riskuje, býva impulzívny a skúša 

limity druhých, potrebuje vzrušenie 

a rôznorodosť 
 

Živý  

– teatrálny 

dramatický, predvádza sa a rád 

býva stredobodom pozornosti, 

nenačúva 
 

Nápaditý  

– výstredný 

premýšľa a koná neobvyklým, 

spôsobom, v nápadoch sa ostatní 

strácajú, robí prekvapivé 

rozhodnutia 
 

Svedomitý  

– puntičkársky 

svedomitý, je ťažké sa mu zavďačiť, 

lipne na detaile, uniká mu celkový 

obraz 
 

Lojálny  

- závislý 

túži sa druhým zavďačiť, snaží sa 

zapáčiť okoliu, zdráha sa konať 

nezávisle 
 

 

 

VÝSTUPNÉ SPRÁVY A VYUŽITIE  

 Definuje kontraproduktívne správanie, ktoré 

negatívne ovplyvňuje výkon, brzdí 

produktivitu, sťažuje nadväzovanie 

pracovných vzťahov alebo znižuje reputáciu 

ľudí pri práci.  

 Identifikuje, akým spôsobom bude človek 

pravdepodobne reagovať v záťažových 

situáciách alebo naopak v dobe, keď sa 

človek cíti úplne bezpečne a isto. 

 Oblasti využitia: výber na vysoké pozície, 

AC/DC, koučovanie a rozvoj, fungovanie 

tímu (potenciálne zlyhanie), personálny 

audit a iné.  

 


