
 

 

Přílohy 

1. Příloha: Rozhovor demografické údaje 

Jméno respondenta: 

Rozhovor proveden dne: 

1. Věk: 

2. Pohlaví: muž (1) – žena (2) 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Základní – nedokončené 1 Vyučen/á s 4 Vysokoškolské (Bc.) 7 

  maturitou    

      

Základní – dokončené 2 Středoškolské 5 Vysokoškolské (Mgr., Ing.) 8 

      

Vyučen/á bez maturity 3 Vyšší odborné 6 Vysokoškolské 9 

  (Dis.)  (postgraduální/doktorské)  

      

 

4. Jaká je v současné době Vaše pracovní pozice? 

Zaměstnanec na otevřeném trhu   Nezaměstnaný – registrovaný/á na ÚP  

práce     

     

 SV    Nezaměstnaný – neregistrovaný/á na  

   ÚP  

     

Chráněné pracovní místo   V invalidním důchodu  

     

Sociální firma   Ve starobním důchodu  

     

Tréninkové místo   Žena/Muž v domácnosti  

     



 

 

5. Uveďte počet odpracovaných let (převedeno na plný pracovní úvazek):............... 

6. Pobíráte v současné době invalidní důchod? AN  – NE 

Pokud ano, jaký stupeň ID pobíráte? 1 – 2 – 3 

Pokud ne, uvažujete o ID zažádat? AN  – SPÍŠE AN  – SPÍŠE NE – NE 

2. Příloha: Psychologická testová baterie – Integrita v pracovním prostředí (vybrané 

ukázky z testové baterie) 

Instrukce: Následující tvrzení popisují různé způsoby chování, které se na Vás 

mohou i nemusí vztahovat. Proto si tvrzení pečlivě přečtěte a pomocí níže uvedené 

stupnice uveďte, do jaké míry se na Vás vztahují.  dpovídejte pravdivě tak, jak se 

vnímáte, jací jste po většinu svého života a ne jací byste chtěli být. Prosíme, na 

každém řádku uveďte vždy pouze jedno číslo a žádný řádek nevynechejte. 
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Zcela Spíše Ani nesouhlasím 

Spíše souhlasím 

 

Zcela souhlasím 

  

nesouhlasím nesouhlasím ani souhlasím 

   

           

              

Považuji se za někoho, kdo ….             

              

     0  1  2  3  4 

              

1. je upovídaný             

             

2. má sklon hledat chyby na druhých.            

              

3. dělá svou práci důkladně.             

              

4. je depresivní, smutný.             

             

5. je originální, přichází s novými nápady.            

              

6. je zdrženlivý.             

 



 

 

Instrukce: 

 

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. 
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 Zcela  ástečně 

Něco mezi 

 ástečně 

Zcela souhlasím  

nesouhlasím nesouhlasím souhlasím    

      

 

 

______1. Nikdy bych nepodváděl 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. 

 

Instrukce: 

 

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

 hodnoťte 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. 
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 Zcela  ástečně 

Něco mezi 

 ástečně 

Zcela souhlasím  nesouhlasím nesouhlasím souhlasím 



 

 

   

      

 

 

______1. Rád 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. 

______4. Preferuji zimu před létem. 

______5. Nikdy jsem neporušil zákon. 

______6. Stalo se mi, že mne lidé porovnávali se známými osobnostmi. 

______7. Většina lidí je zmanipulovatelná. 

 

 


