
1 Příloha 

Demografické údaje 

Na začátek bychom Vás požádali o vyplnění následujících demografických údajů. Tyto informace budou použity 
výhradně pro účely daného výzkumu a k posouzení zda některé proměnné jakými jsou například pohlaví, věk 
nebo pracovní zkušenosti mohou mít vliv na postoje a názory spojené s chováním v pracovním prostředí. 

Dnešní datum:    ........................................................ 

Číslo respondenta:   ........................................................ 

Věk:     ........................................................ 

Pohlaví:    muž x žena 

Státní příslušnost:   ........................................................ 

Nejvyšší dokončené vzdělání:   

Základní 
Středoškolské bez 

maturity 

Středoškolské 

s maturitou 
Bakalářské Vysokoškolské 

 

Byl/a jste v minulosti zaměstnán/a v řádném pracovním poměru?  ANO – NE 

 

Převažující pracovní zkušenosti jsem získal/a v rámci: 

Brigády 

Dohody o provedení práce 

(DPP) / Dohody o pracovní 

činnosti (DPČ) 

Částečného 

pracovního 

úvazku 

Plného pracovního 

úvazku 

Bez řádné pracovní 

smlouvy 

 

Současná pracovní pozice:  ........................................................ 

 

Pokud nejste v současné chvíli zaměstnán/a, uveďte předchozí pracovní pozici:  

........................................................ 

Odhadovaný počet odpracovaných let (převedeno na plný pracovní úvazek): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

 

 

 



 

 

Psychologická baterie testů 

 Integrita v pracovním prostředí 
 

 

 

 

Číslo respondenta 

 

 

Zkuste si představit, že se ucházíte o práci a jste ve 

výběrovém řízení na pro Vás důležitou pozici. O tuto 

práci stojíte, pracovní místo chcete získat. Test pomáhá 

rozhodnout, zda jste na tuto pozici vhodný/á. Pokuste 

se vyplnit test tak, abyste působil/a jako co možná 

nejlepší kandidát, zároveň ale tak, aby nešlo poznat, že 

test nevyplňujete zcela poctivě a pravdivě. 

 

 

 

 

 

 

 



Národní ústav duševního zdraví 

(1) První část 

Následující vlastnosti mohou nebo nemusí vystihovat vaši osobnost. Označte prosím, do jaké 

míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení.  

1 2 3 4 5 

Zcela 

nesouhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Ani nesouhlasím 

ani souhlasím 
Spíše souhlasím Zcela souhlasím 

  

Jsem někdo, kdo …. 

 1 …je společenský, družný. 

 2 …je soucitný, má dobré srdce. 

 3 …má sklon být chaotický. 

 4 …je uvolněný, dobře zvládá stres.  

 5 …se o umění příliš nezajímá. 

 6 …se umí prosadit a projevovat své vlastní názory. 

 7 …je uctivý, s ostatními zachází s úctou. 

 8 …má sklon být líný. 

 9 …zůstává optimistický i po nějakém nezdaru. 

 10 …zajímá se o mnoho různých věcí.  

 

  



(2) Druhá část 

Následující uvedená tvrzení popisují postoje a chování v různých situacích. U každého z nich 

uveďte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte pomocí níže uvedené stupnice. 

Prosíme, odpovídejte čestně a pravdivě tak, jak se Vás dané výroky týkají, nebo jak je 

vnímáte, jak jim rozumíte. U každého tvrzení uveďte vždy pouze jedno číslo a žádné tvrzení 

nevynechejte. 

1 2 3 4 5 

Zcela 

nesouhlasím 

Částečně 

nesouhlasím 
Něco mezi 

Částečně 

souhlasím 
Zcela souhlasím 

  

______1. Nikdy bych nepodváděl/a na daních. 

______2.  Během pracovní doby se přihlašuji na sociální sítě (např. facebook, twitter). 

  

______3.  V případě možnosti povýšení je běžné prohlašovat práci ostatních za svou 

vlastní. 

______4.  Jezdím firemním autem i za soukromými účely a benzín si nechávám proplácet 

a nepovažuji to za okrádání firmy.  

______5.  Dnes je venku hezké počasí.  

______6.  Nemyslím si, že je to krádež, když si někdo vezme bez dovolení peníze z firmy 

a pak je tam vrátí. 

______7.  Kdyby mi v obchodě vrátili o 10 Kč více, vrátil/a bych je. 

alkoholu nebo drog. 

 

 

 

 

 

 

  



(3) Třetí část  

Níže uvedená tvrzení popisují postoje, vnímání a chování v různých situacích. Ohodnoťte jej 

dle toho, jak s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte pomocí uvedené stupnice. Příslušné číslo 

napište na řádek vedle každého tvrzení. Prosíme, vždy použijte pouze jedno číslo a žádný 

řádek nevynechejte. 

1 2 3 4 5 

Zcela 

nesouhlasím 

Částečně 

nesouhlasím 
Něco mezi 

Částečně 

souhlasím 
Zcela souhlasím 

 

______1. Rád/a se seznamuji se známými osobnostmi. 

______2. Důležité lidi je nutné si získat na svoji stranu, ať to stojí, co to stojí. 

______3. Je pravda, že umím být na ostatní zlý/zlá. 

______4. Preferuji zimu před létem. 

______5. Nikdy jsem neporušil/a zákon. 

  



(4) Čtvrtá část 

Níže uvedená tvrzení zahrnují postoje, charakteristiky a chování v různých situacích. Vašim 

úkolem je zhodnotit, jak Vás daná tvrzení popisují pomocí uvedené stupnice. Prosíme, u 

každého tvrzení napište pouze jedno číslo na příslušný řádek a žádné tvrzení nevynechejte. 

Odpovídejte pravdivě, podle toho jaký/jaká opravdu jste po většinu svého života. 

1 2 3 4 5 6 7 

Není to 

pravda 
  

Částečně 

pravda 
  

Naprostá 

pravda 

  

______1. Mám pevně dané životní cíle. 

______2. Kritiku nesnáším moc dobře. 

______3. Jako dítě jsem občas někde něco vzal/a. 

______4. Občas nadávám. 

______5. Vadí mi, když mě někdo nemá rád. 

______6. Občas si lžu do kapsy. 

______7. Věci, které nejsou moje, si neberu. 

______8. Nikdy nikoho nepomlouvám. 

______9. Dnes je venku ošklivé počasí. 

______10. Vždycky jezdím podle předpisů. 

 


