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PĚT ROZMĚRŮ OSOBNOSTI: Psychologický test osobnosti: 
 
Instrukce: Jak dobře následující tvrzení popisují Vaší osobnost? Zakroužkujte v každém řádku 1 

možnost.   

Vidím sebe jako někoho, 
kdo….   

Určitě 
nesouhlasím 

Částečně 
nesouhlasím 

Ani nesouhlasím,  
ani souhlasím 

Částečně 
souhlasím 

Určitě 
souhlasím 

1. …. je zdrženlivý 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. …. je obecně důvěřivý 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3. …. je spíše líný 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4. …. je pohodář, zvládá 
dobře stres 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5. …. má několik 
uměleckých zájmů 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6. …. je přátelský a 
společenský 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7. …. hledá chybu spíše u 
druhých 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8. …. pracuje pečlivě 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

9. …. snadno znervózní 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

10. …. má dobrou 
představivost  

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Vyhodnocení testu: Pro každý z pěti rozměrů osobnosti se sčítají body (1-5) ze dvou řádků z testu, o 

které řádky se jedná, je popsáno níže u jednotlivých rozměrů osobnosti. Písmeno R znamená, že je 

položka hodnocena obráceně – pokud jste dali 5, tak započítejte 1 bod apod. Pro každý rozměr 

osobnosti by Vám mělo vyjít celkové skóre v rozmezí 2-10. 

 Extraverze (extrovertní chování): 1R, 5,   celkové skóre = 

 Přívětivost: 2, 7R,     celkové skóre = 

 Svědomitost: 3R, 8    celkové skóre = 

 Neuroticismus (emocionální stabilita): 4R, 9 celkové skóre = 

 Otevřenost vůči zkušenosti: 5R, 10  celkové skóre = 

 

Poznámka: Jedná se o zkrácenou verzi Pěti rozměrů osobnosti, test je adaptován z Rammstedt, B. & 

John, O. P. (2007). Určení osobnosti v jedné minutě nebo méně: Krátká verze Pěti rozměrů osobnosti 

v deseti bodech v anglickém a německém jazyce. Journal of Research in Personality, 41, 203-212. 


