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PŘÍLOHA Č. 1: ZÁZNAMOVÝ ARCH (PILOTNÍ STUDIE) 



 
 

 

PŘÍLOHA Č. 2: T- TEST PRO DVA NEZÁVISLÉ VÝBĚRY, TABULKY VEKTORŮ (PŘEDVÝZKUM 

STUDIE Č. 1) 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 0,395 0,533 -0,134 0,447 -0,057

2. něžný - agresivní 1,036 0,314 -2,645 0,010 -1,343

3. kladný - záporný 0,760 0,388 -1,954 0,050 -1,095

4. uzavřený - otevřený 3,696 0,061 0,796 0,215 0,402

5. jemný - hrubý 0,084 0,773 -1,393 0,085 -0,722

6. zvědavý - pohodlný 0,232 0,632 -0,910 0,184 -0,522

7. přátelský - chladný 0,779 0,382 -1,396 0,085 -0,862

8. vůdčí - přizpůsobivý 2,793 0,101 -0,753 0,227 -0,415

9. svědomitý - marnivý 0,675 0,415 -1,124 0,133 -0,673

10. aktivní - pasivní 0,786 0,380 -0,872 0,194 -0,452

11. materiálně založený 

- duševně založený
0,072 0,790 0,399 0,346 0,220

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
0,117 0,734 0,345 0,366 0,182

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
0,864 0,357 -0,428 0,335 -0,258

14. "suchý" - vášnivý 1,432 0,237 -0,120 0,453 -0,053

S-vektor: h - s

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t
Průměrná 

diference

Sig. 

(jednosm.) ≤ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 4,113 0,047 2,133 0,050 * 0,844

2. něžný - agresivní 1,023 0,316 -0,782 0,219 -0,390

3. kladný - záporný 0,632 0,430 -0,551 0,292 -0,267

4. uzavřený - otevřený 2,200 0,143 0,968 0,169 0,313

5. jemný - hrubý 3,488 0,067 -0,923 0,180 -0,463

6. zvědavý - pohodlný 9,590 0,003 -1,876 0,050 * -0,944

7. přátelský - chladný 2,634 0,110 -2,198 0,050 -0,909

8. vůdčí - přizpůsobivý 0,605 0,440 0,908 0,184 0,478

9. svědomitý - marnivý 0,010 0,921 0,801 0,213 0,404

10. aktivní - pasivní 2,213 0,142 0,060 0,476 0,030

11. materiálně založený 

- duševně založený
0,156 0,694 -0,034 0,486 -0,017

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
0,279 0,599 -0,313 0,378 -0,164

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
0,163 0,688 0,238 0,406 0,116

14. "suchý" - vášnivý 0,000 0,990 -0,205 0,419 -0,100

Sig. 

(jednosm.) ≤ 
t

Průměrná 

diference

P-vektor: e - hy

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 4,286 0,042 -1,479 0,072 * -0,620

2. něžný - agresivní 0,980 0,326 3,693 0,001 1,438

3. kladný - záporný 0,141 0,709 3,609 0,001 1,669

4. uzavřený - otevřený 0,037 0,848 -0,634 0,264 -0,285

5. jemný - hrubý 3,448 0,068 3,612 0,001 1,489

6. zvědavý - pohodlný 2,289 0,135 1,602 0,057 0,778

7. přátelský - chladný 1,336 0,252 1,814 0,050 0,861

8. vůdčí - přizpůsobivý 1,031 0,314 1,367 0,088 0,711

9. svědomitý - marnivý 0,015 0,905 3,145 0,001 1,467

10. aktivní - pasivní 0,072 0,789 3,220 0,001 1,558

11. materiálně založený 

- duševně založený
0,042 0,837 -1,016 0,157 -0,468

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
0,093 0,762 -0,669 0,253 -0,333

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
0,493 0,485 3,313 0,001 1,309

14. "suchý" - vášnivý 0,075 0,785 0,053 0,479 0,024

Sig. 

(jednosm.) ≤ 

Průměrná 

diference

Sch-vektor: k - p

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 0,039 0,844 -7,333 0,001 -2,703

2. něžný - agresivní 2,468 0,120 2,020 0,050 0,891

3. kladný - záporný 0,136 0,713 4,434 0,001 2,141

4. uzavřený - otevřený 0,459 0,500 -5,055 0,001 -2,453

5. jemný - hrubý 0,119 0,731 2,119 0,050 0,938

6. zvědavý - pohodlný 0,064 0,800 1,204 0,116 0,609

7. přátelský - chladný 0,111 0,740 5,331 0,001 2,750

8. vůdčí - přizpůsobivý 0,534 0,467 -0,673 0,252 -0,344

9. svědomitý - marnivý 2,407 0,125 -0,175 0,431 -0,094

10. aktivní - pasivní 2,137 0,148 1,438 0,077 0,703

11. materiálně založený 

- duševně založený
0,287 0,594 -1,917 0,050 -0,938

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
3,000 0,087 -0,833 0,204 -0,406

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
0,461 0,499 2,401 0,010 1,297

14. "suchý" - vášnivý 2,278 0,135 -1,165 0,124 -0,484

Sig. 

(jednosm.) ≤ 

C-vektor: d - m

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t
Průměrná 

diference



 
 

PŘÍLOHA Č. 3: T- TEST PRO DVA NEZÁVISLÉ VÝBĚRY, TABULKY VEKTORŮ (STUDIE Č. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 0,097 0,755 0,289 0,386 0,042

2. něžný - agresivní 0,086 0,769 -7,831 0,001 -1,295

3. kladný - záporný 3,063 0,081 -4,714 0,001 -0,868

4. uzavřený - otevřený 0,191 0,662 -0,456 0,324 -0,079

5. jemný - hrubý 1,315 0,252 -7,565 0,001 -1,268

6. zvědavý - pohodlný 0,457 0,499 -3,634 0,001 -0,615

7. přátelský - chladný 0,848 0,358 -2,434 0,010 -0,462

8. distancovaný - 

egocentrický
1,341 0,247 -1,990 0,050 -0,344

9. svědomitý - marnivý 7,221 0,007 -1,158 0,124 -0,204

10. aktivní - pasivní 0,134 0,714 -0,314 0,377 -0,053

11. materiálně založený - 

duševně založený
8,442 0,004 0,664 0,254 * 0,124

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
6,783 0,010 -4,055 0,001 -0,670

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
18,808 0,000 -0,978 0,164 -0,179

14. "suchý" - vášnivý 2,632 0,105 -0,218 0,414 -0,036

Sig. 

(jednosm.) 

≤ 

S-vektor: h - s

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t
Průměrná 

diference



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 33,478 0,000 7,532 0,001 * 1,110

2. něžný - agresivní 1,016 0,314 -6,102 0,001 -1,029

3. kladný - záporný 18,809 0,000 -5,852 0,001 * -1,014

4. uzavřený - otevřený 21,658 0,000 4,534 0,001 * 0,696

5. jemný - hrubý 6,431 0,012 -6,231 0,001 * -1,031

6. zvědavý - pohodlný 0,849 0,357 -1,179 0,119 -0,181

7. přátelský - chladný 27,890 0,000 -7,703 0,001 * -1,299

8. distancovaný - 

egocentrický
13,356 0,000 -0,771 0,221 * -0,134

9. svědomitý - marnivý 0,191 0,663 -0,354 0,362 -0,059

10. aktivní - pasivní 5,420 0,020 -2,459 0,010 * -0,407

11. materiálně založený - 

duševně založený
0,189 0,664 1,957 0,050 0,333

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
6,833 0,009 -4,944 0,001 * -0,832

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
1,082 0,299 -3,616 0,001 -0,597

14. "suchý" - vášnivý 6,758 0,010 2,936 0,005 * 0,461

Sig. 

(jednosm.) 

≤ 

T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t
Průměrná 

diference

P-vektor: e - hy

Levenův test rovnosti 

rozptylů



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 11,498 0,001 -3,239 0,001 * -0,449

2. něžný - agresivní 0,054 0,816 8,886 0,001 1,313

3. kladný - záporný 0,015 0,903 12,423 0,001 1,892

4. uzavřený - otevřený 1,134 0,287 -1,675 0,050 -0,273

5. jemný - hrubý 2,000 0,158 8,588 0,001 1,260

6. zvědavý - pohodlný 0,032 0,858 5,370 0,001 0,869

7. přátelský - chladný 1,357 0,244 7,325 0,001 1,231

8. distancovaný - 

egocentrický
9,971 0,002 2,354 0,010 * 0,393

9. svědomitý - marnivý 2,070 0,151 9,277 0,001 1,483

10. aktivní - pasivní 8,913 0,003 5,168 0,001 * 0,855

11. materiálně založený - 

duševně založený
1,455 0,228 -4,048 0,001 -0,683

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
42,201 0,000 -5,161 0,001 * -0,786

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
3,474 0,063 5,465 0,001 0,864

14. "suchý" - vášnivý 0,885 0,347 -0,812 0,209 -0,133

T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t

Sig. 

(jednosm.) 

≤ 

Průměrná 

diference

Sch-vektor: k - p

Levenův test rovnosti 

rozptylů



 
 

 

 

 

  

1. smutný - veselý 2,136 0,144 -17,896 0,001 -2,495

2. něžný - agresivní 0,005 0,947 4,572 0,001 0,699

3. kladný - záporný 0,230 0,632 8,577 0,001 1,384

4. uzavřený - otevřený 7,574 0,006 -13,388 0,001 * -2,173

5. jemný - hrubý 3,289 0,070 3,191 0,001 0,503

6. zvědavý - pohodlný 0,113 0,736 4,431 0,001 0,748

7. přátelský - chladný 5,858 0,016 13,288 0,001 * 2,165

8. distancovaný - 

egocentrický
21,789 0,000 -1,903 0,050 * -0,333

9. svědomitý - marnivý 4,765 0,029 0,143 0,443 * 0,025

10. aktivní - pasivní 2,159 0,142 8,949 0,001 1,405

11. materiálně založený - 

duševně založený
0,014 0,904 -1,723 0,050 -0,304

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
1,505 0,220 0,892 0,186 0,142

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
15,713 0,000 4,643 0,001 * 0,792

14. "suchý" - vášnivý 4,145 0,042 -8,480 0,001 * -1,305

Sig. 

(jednosm.) 

≤ 

C-vektor: d - m

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t
Průměrná 

diference



 
 

PŘÍLOHA Č. 4: INSTRUKCE PRO STUDII Č. 2 

 

 

 

Milí kolegové ,    

moc vám děkuju za váš zájem a předem za velkou pomoc s mou diplomkou. 

K testování budete potřebovat: podnětové fotografie, linkovaný papír (nejlépe dvojlist A4) a propisku 

Instrukce: Nejprve seznamte respondenta s důvodem testování, tzn. výzkum pro účely diplomové 

práce a ověřte, zda respondent souhlasí, že budou získaná data pro tyto účely použita. Pokud 

souhlasí, pokračujte podle instukcí: 

Nejprve spolu s probandem vyplňte hlavičku na záznamovém (linkovaném) listu – pohlaví, věk a 

vzdělání. Nyní předložte probandovi obě části fotografií najednou, a to tak, že bude větší papír 

nahoře a menší dole.  

„Nejprve si, prosím, všechny fotografie dobře prohlédněte … Nyní vyberte 4 tváře, které vám jsou 

nejvíce sympatické“ (v případě, že se probandovi nebude zdát žádná sympatická, modifikuje instrukci 

tak, aby vybral 4 nejméně nesympatické tváře).  Odpovědi zaznamenejte na záznamový - linkovaný 

papír: např. „sympatické: I.4, III.8, IV.2, VI.5“ (římská číslice označuje řadu a arabská sloupec) 

Po vybrání sympatických tváří pokračujte instrukcí: „Nyní si, prosím, vyberte 4 fotografie tváří, které 

vám jsou nejméně sympatické“. Odpovědi opět zaznamenejte, tentokrát pod názvem 

„nesympatické:….“. 

Nyní požádejte probanda, aby si znovu postupně prohlédl všechny jím zvolené fotografie a na 

záznamový list ke každé z nich napsal, co ho k dané osobě napadá.  Instruujte ho otázkami „Jaký je 

podle vás člověk zobrazený na obrázku?“ „Jaký by mohl být jeho životní příběh?“ apod. Požádejte 

jej, aby odpovídal ve větách. Pokuste se jej pobízet k co možná největší produkci – alespoň pak 5 vět. 

Každý příběh vždy prosím označte čísly obrázku (např. III.3) 

  

 

A to je vše! Probandovi moc poděkujte ;). Následně si jeho odpovědi pročtěte a zkuste se zamyslet, 

jak tohoto člověka znáte a poznamenejte prosím (rozlišitelně od vyjádření probanda!!!!), v čem se 

vám zdají odpovědi projektivní a v čem naopak ne. Pokuste se doplnit souvislosti s jeho reálným 

životem. Moc děkuju! 

Na výměně sesbíraných dat se domluvíme přes e-mail: mar.vankova@seznam.cz nebo telefonicky: 

724749171 (stačí prozvonit, volám zpátky ;)).  

Předem moc děkuju! Těším se na vaše postřehy! 

Hezký den! 

mailto:mar.vankova@seznam.cz


 
 

 

Martina Vaňková, 5. Ročník Psychologie 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 5: CHARAKTERISTIKY ŠKÁL DOTAZNÍKU SPARO 

 

 

 KO 
kognitivní 
variabilnost 

EM 
emocionální 
variabilnost 

RE 
regulační 
variabilnost 

AD  
adjustační 
variabilnost 

+ 
 

- zvídavost 
- záliba ve změně 
- vyhledávání 

podnětného 
proměnlivého 
prostředí 

 
- emocionální typ 

interakcí 
- vysoká emoc. 

vzrušivost 
- sklon prožívat 

napětí, tenzi i 
euforii 

 
- nízká 

autoregulace, 
sebeovládání 

- slabá kontrola 
jednání 

- nedostatečné 
zvažování 
důsledků chování 

 
- přizpůsobivost 

(účelné vpravení 
se x poddajnost) 

 
Základní komponenty bazální psychické integrovanosti 



 
 

- 
 

- vyhledávání 
stabilního 
prostředí 

- snížená kapacita 
pro postihování a 
zpracování 
situačních změn 

 
- emocionální 

stabilita 
- racionální typ 

interakcí 
- snížená 

emotivita 
(prožitková 
chudost) 

 
- dostatečná 

autoregulace a 
kontrola chování 

- anticipační 
regulace jednání, 
zvažování 
možných 
důsledků chování 

 
- nepřizpůsobivost 
- adjustační rigidita 
- tendence držet se 

vlastního názoru 
a přístupu 

- snaha přizpůsobit 
sobě, ne sebe 

 

 

 

 

 

 

 

 PV 
psychická (vnitřní) vzrušivost 

MH 
motorická (vnější) hybnost 

+ 
 
- vysoká ps. vzrušivost 
- spontaneita 
- tendence k intenzivnímu ps. 

nabuzování, k dynamickým 
reakcím 

 
- vyhledávání změn při 

menších regulačních 
zábranách a vysoké 
emocionální a adjustační 
rigiditě 

 
Obecnější faktory 



 
 

- 
 
- nízká situační vzrušivost 

 
- tendence vyhledávat klid 

při vysoké emocionální 
vzrušivosti, regulovanosti a 
přizpůsobivosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VZ 
vztahovačnost 

LS 
labilita a stabilita 

AN 
anomálie osobnosti 

EX 
extremita osobnosti 

+ 
 
- vysoká míra 

vztahovačnosti a 
podezíravosti 

- pocity 
pronásledování, 
pomlouvání, ublížení 

- tendence 
k hypochondrii a 
bludu pronásledování 

 
- psych. vyrovnanost 

osobnosti 
- citová stálost a 

uvážlivost 
- odolnost vůči 

stresovým situacím a 
pohotovost je řešit 

 
- problémový jedinec 

(osobnost se vymyká 
„normálu“) 

 nízké adjustační 
schopnosti 

  nízká odolnost 
vůči stresu 

 situační 
přecitlivělost 

 pesimismus 

 
- extremita osobnosti 

(míra vybočení z 
„populační normy“ 
v ostatních škálách) 



 
 

 
Rysy normality osobnosti 

- 
 
- nízká míra 

vztahovačnosti a 
podezíravosti 

 
- psych. labilita 
- citlivost ke stresovým 

situacím 
- tendence 

k desintegraci ps. 
funkcí (intelektuálních  
a volních vlastností) 

 
- normalita 

osobnosti 

 
- normalita osobnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI 
smyslová imprese 

IP 
intenzita vnitř. 
prožívání 

PN 
pohybový neklid 

DI 
dynamičnost 
interakce 

SD 
sociální disinhibice 



 
 

 

OS   OBECNÁ STIMULAČNÍ HLADINA (resp. úroveň nabuzování a nabuditelnosti) 
- individuálně příznačná hladina optimální stimulace.  
- říká, jaká situační, životní a jiná dynamika ve vnějším prostředí danému jedinci 
konvenuje, a jaké stimulační souvislosti jsou pro něho nevhodné, zátěžové, psychicky 
pesimální  
- může sloužit i jako kriterium věrohodnosti výpovědí v rysech S.  

 

 

 

 

 

 

 

+ 
 
- vyhledávání 

intenzivních 
sm.dojmů 

- záliba ve 
dynamickém 
smyslovém 
prostředí 

 
- vyhledávání 

vnitřního 
vzrušení, 
vysokého emoc. 
a prožitkového 
nabuzení 

- v extrémní formě 
nabuzování 
drobami, záliba 
v intenzivních 
zážitcích 

 
- tendence 

k situačnímu 
uvolnění 

- záliba 
v dobrodružství, 
soupeření, 
„bojovém 
vzrušení“, 
nebezpečí 

 
- záliba ve 

změně, 
neobvyklosti, 
novosti 

- choulostivost na 
prožívání nudy 

 
- sociální 

nevázanost až 
asociálnost, 
záliba v divokých 
a nekrocených 
činnostech a 
vztazích 

 
Dimenze S – optimální hladina stimulace 

- 
 
- vyhledávání 

stabilního 
podnětového, 
prožitkového 
pole 

- chudé smysl. 
prostředí 

 
- emocionální 

uměřenost, klid, 
reálnost 

- orientace na 
realitu 

- chudá 
autostimulace 

- nízké snění 

 
- vyhledávání 

bezpečného, 
klidného 
způsobu života 

- preference 
stabilního a 
známého 
prostředí 

 
- vyhledávání 

stabilního, 
klidného 
prostředí beze 
změn 

- tendence 
k stálosti 

- nízká 
choulostivost 
na prožívání 
nudy 

 
- tendence ke 

konvenčnosti 
- sebeovládání 



 
 

 

 AS 
úroveň aspirace 

AC 
hladina anticipace 

TN 
tendence spoléhat na 
náhodu 

SE 
sociální 
exhibicionismus 

+ 
 
- vysoká hladina 

aspirací 
- ambice 
- vysoká míra potřeby 

a motivace 
dosáhnout úspěchu, 
uplatnění 

 
- anticipované 

jednání 
- obezřetnost, 

opatrnost 
- jednání pod vlivem 

možných budoucích 
následků 

 
- spoléhání na 

náhodu 
- sklon 

k lehkomyslnosti: 
„nějak se to vyřeší“ 

 
- tendence 

předvádět se, 
získat obdiv 

- až riskantní 
chování s cílem 
„blýsknout se“ 
 

 Dimenze R – individuální tendence riskovat 

- 
 
- nízká hladina 

aspirací 
- bez ambicí 

 
- chybí anticipace 
- nedostatečné 

zvažování možných 
důsledků rozhodnutí 

- tendence 
k riskantním volbám 

 
- víra ve vlastní 

schopnosti 
- nic neponechává 

náhodě 
- snaha situaci aktivně 

řešit 

 
- „zůstává svůj“ 
- chování nezávislé 

na tom, co si o 
jeho jednání myslí 
ostatní 

 

OR   OBECNÁ HLADINA PŘIJETÍ (ČI ZAMÍTÁNÍ) RIZIKOVÝCH AKTIVIT  
- subjektivně příznačná úroveň daného jedince riskovat (na škále od nízkých ambicí, 
vysoké anticipace, obezřetnosti, opatrnictví, tendence sázet na jistotu, až po rozmanité 
zdroje vyústění do realizování riskantních variant interakcí s prostředím). Proniknutí do 
konkrétní struktury rysů, jimiž je u daného jedince tato dimenze sycena, umožňuje 
pochopit:  

   -  rozdílnou kvalitu této tendence při stejných skórech (včetně toho, zda u daného 
jedince jde o schopnost vyrovnávat se s rizikovými situacemi, či o profil "riskéra"),  

   -  za jakých okolností tíhne daný jedinec k riskantnějším, či naopak obezřetnějším 
systémům aktivit (AC sytí obecnou tendenci k riziku převrácenými hodnotami).  

 

 

 



 
 

 

 

 UZ 
úzkostnost 

EC 
emocionalita 

UR 
účinná kapacita 
rozumu 

RR 
hladina rezistence vůči 
rušivým pod. 

+ 
 
- vysoká míra 

úzkostnosti 
- anticipační prožívání 

zátěže 
- tendence 

dezintegraci 
autoregulačních 
mechanismů 
nepřiměřenou 
intenzitou přožitku 

 
- vysoká situační 

citlivost 
- intenzivní a 

dynamické 
prožívání (radost, 
žal, strach, vztek, 
láska i nenávist) 

 
- schopnost v zátěži 

řešit problém, 
chovat se 
racionálně 

- odolnost vůči zátěži 
a emociogenním 
účinkům situace 

- kognitivní přístup 
- vysoká účinná 

kapacita rozumu 

 
- vysoká rezistence 

vůči rušivým 
podnětům 

- schopnost aktivním 
volním úsilím 
překonat vnitřní i 
vnější překážky 

- udržení 
cílesměrného 
chování i za 
stresových podmínek 
(hrozba) 

 
Dimenze I – účinná integrovanost osobnosti 

- 
 
- nízká míra 

úzkostnosti 
- snížená anticipace a 

mobilizace psychiky 
v zátěžových 
situacích 

- narušení vhledu 

 
- snížená situační 

citlivost 
- chudé, nevýrazné 

emoční prožívání 

 
- emocionální 

přístup a reakce 
v zátěži 

- neschopnost 
zachovat se ve 
vyhrocených 
situacích racionálně 

- nízká odolnost vůči 
zátěži 

 
- nízká rezistence 

vůči rušivým 
vlivům 

- omezená 
schopnost 
sebeovládání a 
autoregulace 

 

OI   DIMENZE ÚČINNÉ INTEGROVANOSTI OSOBNOSTI je zastoupena i globální škálou, 
do níž se integrovaně promítá komplexní účinek všech výše uvedených rysů: obecně se 
prosazující rozdíly mezi lidmi co do jejich globálního profilu a projevu psychické 
integrovanosti, vztahu racionálních, prožitkových a volních kvalit v jejich interakčních 
aktivitách, chování a jednání za stabilních i dynamických životních podmínek a situací.  

- jedno z kritérií důvěryhodnosti výpovědí, resp. simulace a disimulace.  

 

 



 
 

 

 

 KT 
uzavřenost x 
kontaktívnost 

BE 
benevolence a 
tolerance 

KN 
konformita 

NE 
tendence 
k nezávislosti  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
 
- kontaktívnost 
- velmi snadné až 

impulzivní 
navazování vztahů 

- promiskuitní, 
bohémské, 
extravagantní 
chování při 
navazování 
kontaktů 

- dočasný prožitek a 
nové prahnutí po 
vztahu 

 
- shovívavost 
- schopnost 

porozumět 
potřebám a 
zájmům druhých, 
respektování jejich 
práv 

- extrémní tolerance 
i pro sociálně 
neuměřené až 
asociální chování 

 
- konformní chování 
- schopnost 

akceptovat 
požadavky a normy 
soc. skupiny, 
předcházet 
interpersonálním 
konfliktům 

- až extrémní 
podřizování 
kolektivu 

 
- samostatnost, 

soběstačnost, 
potřeba spoléhat 
sám na sebe 

- nezávislost na 
názorech druhých 

 
Dimenze V – interpersonální vztahy a vazby 

- 
 
- uzavřenost, 

staženost, 
opatrnost v soc. 
vztazích 

- až poruchy 
v navazování 
kontaktů 

 
- intolerance 
- nedůvěra, 

neochota se 
angažovat v něčí 
prospěch 

- respektování 
pouze vlastních 
zájmů a zájmů 

 
- výrazné 

prosazování svého 
„já“ bez ohledu na 
mínění skupiny 

- neochota 
přizpůsobit se 
názorům a tlakům 
skupiny 

- až asociální postoje  

 
- závislost na 

názorech druhých  
- silná potřeba 

porozumění a 
povzbuzení 

 



 
 

 RF 
rigidita x flexibilita 

LO 
lehkomyslnost x 
odpovědnost 

NU 
nevázanost x 
usedlost 

 FC 
frustrovanost x 
cílesměrnost 

KI 
korigovanou x 
impulzívnost 

+ 
 
- soc.přizpůsob. 
- poddajnost 
- snaha 

nevybočovat 
- sugestibilita 

(snadná emoc. 
nákaza) 

 
- svědomitost 
- pečlivost 
- odpovědné a 

kontrolované 
chování 

- schopnost 
koncentrovat se 
na výkon 

- až úzkostnost, 
rigidita v 
postupu 

 
- usedlost, 

konzervatismus  
- sklon 

k opatrnosti, 
rezervovanosti a 
starostlivosti 

 

 
- cílevědomé, 

motivované, 
aktivní jednání 

- orientovaný na 
dosažení cílů 

- zásadový, 
rozhodný 
přístup 

 
 

 
- impulzivní 

chování 
- neřízené 

emocionální 
reakce 

- neurotické až 
cholerické 
chování 

 
Dimenze K – korektívnost, regulovanost interakcí 

- 
 
- soc.nepřizpůs. 
- ignorování soc. 

tlaků a 
preferování 
vlastního „já“ 

- lpění na svých 
osobních 
přístupech a 
názorech 

 

 
- nezodpovědnost  
- nespolehlivost 
- lehkomyslné 

chování 
- slabá 

sebekontrola  

 
- nevázanost, 

bezstarostnost, 
bohémství,  

- ve vyšším věku 
„zastydlá 
puberta“ 

 
- situačně 

frustrované 
chování 

- impulzivita 
- málo 

regulované 
chování 

- nestálý, 
situačně 
poddajný 

 
- regulované, 

anticipované 
chování 

- schopnost 
sebeovládání, 
rezistence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 US 
míra sebejistoty 

TO 
trudnomyslnost x 
optimismus 

PR 
prožitkový x 
reagující p. 

NS 
nenápadnost x 
sebeprosaz. 

FM 
feminní x maskul. 
typ interakce 

+ 
 
- sebedůvěra 
- sebevědomí 
- soběstačnost 

(tendence 
spoléhat sám na 
sebe 

- orientace na 
zvládání potíží 

- nepřipouští si 
pocity vlastní  
nedostačivosti či 
selhání 

 
- optimistický 

životní přístup  
- životní elán a 

psychická 
pohoda 

- celková životní 
spokojenost 

 
- aktivní, 

činnostní 
přístup 

- tendence 
situace řešit 
(především ve 
vyhrocené 
situaci) 

- orientace na 
aktivní odezvu, 
jednání 

 
- sebeprosazení 
- ambiciózní 

přístup 
- vysoká 

ctižádostivost, 
aspirace a touha 
po prestiži 

- vědomí vlastní 
důležitosti 

 
- manifestovaná 

maskulinita 
(vykazování 
ženství) 

 
Dimenze P - sebeprosazování 

- 
 
- tendence 

spoléhat na 
druhé 

- nízká 
sebedůvěra a 
soběstačnost 

- pocity 
méněcennosti a 
vlastní 
nedostačivosti, 
neschopnosti  

 
- životní 

pesimismus 
- situační 

přecitlivělost 
- snížená vnitřní 

integrovanost 
- trudnomyslnos

t až deprese 

 
- situačně 

prožitkový 
přístup 

- silné emocionální 
nabuzení 
reálnými či 
očekávanými sit. 
kontexty 

- orientace na 
důsledky bez 
zvažování 
možností řešení 

- snížená 
schopnost 
situace řešit, být 
aktivní 

 
- tendence ke 

konvenčnosti  
- nenápadné, 

zdrženlivé 
chování 

 
- manifestovaná 

feminita 
(vykazování 
ženství) 

 

 

 

 

 



 
 

 

PŘÍLOHA Č. 6: KORELACE FAKTORŮ SZONDIHO TESTU A DOTAZNÍKU SPARO (PŘEDVÝZKUM 

STUDIE Č. 3) 

 

  AS OI NE RF FC KI TO 

s-faktor Pearson Correlation ,458* -,464* -,442* -,414* -,425* ,465* -,446* 

Sig. (2-tailed) ,019 ,017 ,024 ,035 ,030 ,017 ,022 

N 26 26 26 26 26 26 26 

 

  AN DI NS 

e-faktor Pearson Correlation -,456* -,423* ,405* 

Sig. (2-tailed) ,019 ,031 ,040 

N 26 26 26 

 

  RE PV AC BE LO 

hy-faktor Pearson Correlation ,426* ,435* -,644** ,395* -,511** 

Sig. (2-tailed) ,030 ,026 ,000 ,046 ,008 

N 26 26 26 26 26 

 

  KI 

k-faktor Pearson Correlation -,427* 

Sig. (2-tailed) ,029 

N 26 

 

  EM 

m-faktor Pearson Correlation -,402* 

Sig. (2-tailed) ,042 

N 26 

 

 

 

 

 


