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Vaša závere ná správa obsahuje
Úvod
Základné informácie
Vysvetlenie výstupu z diagnostiky
Správa o vašom výsledku
Globálne škály (percentá)
Odkia

erpáte svoju psychickú energiu

Ako spravidla vnímate skuto nos
Ako sa spravidla rozhodujete
Životný štýl - o je zjavné navonok
Ako reagujete na stres
Tabu ka osobnostných typov
Krátke popisy 16 typov
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ÚVOD
Dotazník typológie osobnosti – GPOP vám umožní lepšie porozumie
získa nový poh ad na svoju vlastní osobu.

vašej osobnosti a

Osobnos popisuje to, o z vás robí jedine nú bytos a o je pre vás charakteristické.
Osobnos sa zvidite uje v tom, o hovoríte, ako sa správáte a ako sa rozhodujete.
Porozumie lepšie vlastnej osobe je predpokladom osobnostného vývoja. Ak správne
reflektujete vlastné správanie a ak viete, ako reagujete na udí a veci, získate v kontakte s
okolitým svetom vyššie kompetencie.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
GPOP je spo ahlivým nástrojom, ktorý je teoreticky podložený a zakladá sa na vedeckom
výskume.
Vychádza z nasledujúcich predpokladov:
Rozdiely v osobnosti sa prejavujú rôznymi sklonmi, resp. preferenciami.
Rôzne sklony sa dajú priradi
dvojíc:

k desiatim globálnym škálam, ktoré sú kombinované do

extraverzia (E) a introverzia (I)
poci ovanie (S) a intuícia (N)
myslenie (T) a cítenie (F)
posudzovanie (J) a vnímanie (P)
napätie a pokoj
Na základe vašich odpovedí budú stanovené hodnoty jednotlivých škál a pod a celkového
výsledku bude vybraný váš osobnostný typ zo 16 osobnostných vzorcov. Každej dimenzii je
priradených vždy pä konštruktov (pomocné škály), ktoré popisujú individuálne rozdiely
ešte presnejšie.
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VYSVETLENIE VÝSTUPU Z DIAGNOSTIKY
Dôkladný popis vášho profilu (správa o vašom výsledku):
Na základe vašich odpovedí získate zodpovedajúci popis profilu (s návodom k možnej
práci s textom). Výsledky sú priradené vám individuálne, niektoré sa ovšem vz ahujú k
vášmu typu ako skupine. Preto sú tie výsledky, ktoré sa viac vz ahujú k celej skupine,
popisom toho, ako sa osobnosti tohto typu obvykle chovajú. Detailné popisy sú
zamerané na charakteristické prejavy správania a prežívania. To samozrejme nemusí za
každých okolností plati pre vás.
Vaše hodnoty v globálnych škálach (preh ad):
Diagram ukazuje váš výsledok v percentách (PR). Možno si všimnete, že pri sú te
nedajú obe škály jednej dimenzie vždy presne 100%.
Príklad: Percento 84% na škále extraverzie znamená, že 84% dotazovaných má nižší
alebo rovnaký výsledok ako vy a 16% dotazovaných má výsledok na škále extraverzie
vyšší. Percento 2% na škále introverzie znamená, že 2% dotazovaných má nižší alebo
rovnaký výsledok ako vy a 98% dotazovaných má výsledok na škále introverzie vyšší.
Globálne škály a príslušné pomocné škály:
Po krátkom vysvetlení globálnych škál nájdete komentár, ktorý vám má pomôc
interpretácii grafického výstupu.
Napr. "Výsledky ukazujú na preferenciu extraverzie.“
Možné komentáre sú:
- nie je preferovaný ani jeden z uvedených pólov
- výsledky nazna ujú tendenciu k preferencii
- výsledky ukazujú tendenciu k preferencii
- výsledky ukazujú na preferenciu
- výsledky ukazujú na výraznú preferenciu
- výsledky ukazujú na ve mi výraznú preferenciu

pri

(nie je rozdiel)
(ve mi malý rozdiel)
(malý rozdiel)
(jasný rozdiel)
(výrazný rozdiel)
(ve mi výrazný rozdiel)

Tieto rozdiely sa ur ia tak, že od vyššej hodnoty globálnej škály sa odpo íta nižšia
hodnota.
V popise škál nájdete prejavy správania a prežívania charakteristického pre príslušný
typ osobnosti.
Na základe uvedených popisov lepšie spoznáte:
- odkia erpáte svoju psychickú energiu
- ako spravidla vnímate skuto nos
- ako sa spravidla rozhodujete
- svoj životný štýl
- ako reagujete na stres
Farby v diagramoch majú nasledujúci význam:
Sklon k výraznejšiemu prejavu je ozna ený modrou.
Sklon k málo výraznemu prejavu je ozna ený zelenou.
Oranžovou sú vyzna ené pomocné škály, ktoré ležia mimo vzorce,
ktoré môžeme o akáva na základe hodnôt globálnych škál.
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SPRÁVA O VAŠOM VÝSLEDKU
Váš osobný profil:
ISTP

Introverzia (I)
Poci ovanie (S)
Myslenie (T)
Vnímanie (P)

Krátky popis typu
ISTP – Bdelí a pozorní pozorovatelia. Nohami stoja pevne na zemi. Pýtajú sa, o sa stane,
ako sa to stane a i to bude užito né. Užívajú si prítomný okamih. Radi/y riešia konkrétne
problémy. Sú prakticky založení. Milujú skrytý humor. Niekedy si nedokážu uvedomi
dlhodobé dôsledky. V myslení sú konkrétni a priamo iari. Sú pružní a rýchlo reagujú.
Navonok prejavujú skôr realistickos , vnútorne sa spoliehajú skôr na myslenie.

Detailný popis profilu
Prosím, pozorne si pre ítajte nasledujúci popis. Pozna te si nasledujúce aspekty:
to, o vás dobre vystihuje, ozna te výk níkom (!),
to, o je sporné, ozna te otáznikom (?),
to, o vám pripadá úplne nezodpovedajúce, ozna te vlnovkou (~).
Rozhodujúci je váš osobný názor. .
Ako udia typu ISTP vsádzate na svoju dobre vyvinutú schopnos racionálneho uvažovania,
s bdelou pozornos ou pochopi situáciu a objektívne ju analyzova . Sústredíte sa normálne
na život, aký skuto ne je a príliš vás nezaujíma, pre o to tak je. Myslenie vás podporuje pri
zvládaní rôznych záležitostí. Pristupujete k novému nápadu alebo situácii a pýtate sa „ o sa
stalo?“, „ako sa to stalo?“ a „je to pre m a užito né?“
Ak sa celá vaša pozornos zameria na zaistenie, ako sa má nie o spravi alebo spusti ,
snažte sa starostlivo vyhnú každému rozptýleniu. udia typu ISTP sa dokážu úplne ponori
do toho, o robia. Pracujú presne a málokedy robia chyby, ak ide o dáta a fakty. Ak je
všetko v poriadku, spravidla ni nepovedia, ale okamžite poukážu na problémy, ke sa
objavia. Priatelia ich asto popisujú ako skôr zdržanlivé, vytrvalé, praktické, na fakty
orientované a v prítomnosti pevne zakotvené osoby.
Potrebujete ma vo nú ruku pri experimentovaní a tiež priamy kontakt so životom. Darí sa
vám dobre, ke si môžete užíva prítomnosti a spontánne sledova rôzne impulzy. udia
typu ISTP majú radi, ke sú zamestnaní prácou a dobre zvládajú krízy. Majú radi situácie, v
ktorých je výsledok závislý na jednej overenej schopnosti. udia typu ISTP sú asto
celoživotne fascinovaní strojmi, nástrojmi, náradím a podobnými objektmi.
Ste manuálne zru ný/á. Sám/sama ste sa rozhodli, že nejaké predslovy a re nenie, v
porovnaní s alšími úlohami, nie sú pre vás vôbec to pravé. Stáva sa totiž, že sa vnútorne
tak zameriate na detaily, že pri slovnom výklade chcete pokry každú drobnos –
s najlepším zámerom by presný/á a by pochopený/á. Ste vo svojom živle, ak máte dos
asu na premýš anie. Vaše praktické založenie a váš záujem o dosahovanie výsledkov vám
pomôžu dosiahnu úspech.
VÁŠ PRÍSPEVOK V RÁMCI ORGANIZÁCIE
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Máte rád/rada riziko, ktoré ide ruka v ruke so zmenami.
Ste optimistický/á a dobre naladený/á, ak máte oslovi skupinu udí a dohodnú sa
s nimi.
Vaše myslenie i iny sú presné.
Ste ve mi schopný/á v zaobchádzaní s mechanikou a technikou.
Rád/Rada riešite konkrétne problémy, najlepšie nezávisle na ostatných.
Bez ažkostí získavate zdroje, aby ste vyriešili bezprostredné problémy.
Ste nadšený/á prácou s okamžitými výsledkami; trpíte, ak nejaký proces vyžaduje
dlhodobú rutinnú prácu.
Chcete okamžite vidie konkrétne výsledky a chopíte sa plnenia úloh.
Sústredíte sa na riešení problémov bez oh adu na to, ko ko asu zaberie dosiahnutie
žiaduceho výsledku.
ŠTÝL VEDENIA, KTORÉMU DÁVATE PREDNOS
Druhých udí riadite tím, že im idete príkladom a innos ami, ktoré sú pragmatické a
nevnucujú sa.
Vyžadujete efektívne výkony.
Riešite problémy resp. h adáte primerané riešenia a i v kríze zostávate pokojný/á.
Zvážite rizika a rozhliadnete sa, kým sa do nie oho pustíte.
Reagujete rýchlo, ke sa objaví nejaký problém.
Najlepšie sa vám pracuje s
mi, ktorí sú pružní.
Podporujete nezávislos podriadených; rôzne vzájomné vyhovovanie si nie je pre vás
také dôležité.
KOMUNIKA NÝ ŠTÝL, KTORÉMU DÁVATE PREDNOS
Používate konkrétnu, zemitú a rozumnú re , na pozadí ktorej je jemný humor.
Premýš ate, než krátko odpoviete – alších informácií sa pýtajúci do ká až po
opakovanej otázke.
Hovoríte vecne, skôr o jednotlivostiach než o celých skupinách.
Dodáte vždy krátke zhrnutie ústnych i písomných správ.
Vo všetkých formách komunikácie sa spoliehate na objektivitu a používate jasné obrazy.
Presvied ate a nechávate sa presved
analýzou.

zdravým udským rozumom a logickou

O VÁS MOTIVUJE A DEMOTIVUJE
Pracujete rád/rada sám/sama a vyhovuje vám, ak sa môžete zamera viac na úlohu,
než na udí.
Vážite si príjemné prostredie a spolupracovníkov, ktorí sú optimistickí.
adáte možnosti, ako by tvorivý/á.
Rád/Rada sa púš ate do rizika a vyh adávate únikové cesty z kríz.
Je pre vás dôležitá flexibilita, aby ste mohli pracova autonómne.
Rád/Rada riešite špecifické a konkrétne problémy – najradšej ve mi ažké a neobvyklé.
Snažíte sa vyhnú rutine a každodennej detailnej práci.
VÁŠ PRÍSPEVOK V TÍME
Prinášate ísla, fakty, detaily a rôzne uhly poh adu.
aka svojim analytickým schopnostiam svoje úlohy organizujete efektívne.
Vydržíte navzdory prekážkam.
Sústredíte sa na riešenie aktuálnych problémov a iníte tak s istou eleganciou a
ahkos ou.
Nesmierne sa hneváte kvôli rozpornému chovaniu udí, ktorí nedokážu myslie logicky.
Nenávidíte porady, ktoré nemajú praktický ú el.
Nevyhovuje vám stála práca v týme.
Tla íte na to, aby sa nie o stalo, ale môže sa sta , že sa kvôli tomu pozdrží nie o iné.
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VÁŠ OSOBNÝ ŠTÝL U ENIA
Svoje praktické znalosti a schopnosti rozširujete samoštúdiom.
íte sa prostredníctvom vlastnej práce, na základe priameho pozorovania a v
dvojiciach, ktoré spolu riešia praktické úlohy.
Skúmate „ako“ nie o funguje, aké sú technické komponenty a k omu by sa to dalo
použi .
Vážite si u ite ov, ktorí majú životné skúsenosti.
NIEKO KO TIPOV PRE OSOBNÝ ROZVOJ
Nau te sa otvori druhým
om a deli sa o to i slovne, aby druhí udia neboli takí
prekvapení.
Spravte zvyk zo stanovení cie a, ur enia plánu a dodržiavania pracovného postupu.
Rozvíjajte lepší cit pre potreby druhých udí.
Myslite aj na dlhodobé pôsobenie toho, o robíte dnes.
Sústre te sa na to, aby ste najskôr videli výsledky bežiaceho projektu, a to ešte predtým než sa
pustíte do nie oho nového.
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GLOBÁLNE ŠKÁLY (PERCENTÁ)
Energia
E - Extraverzia

I - Introverzia

38%

84%

Vnímanie
S - Poci ovanie

N - Intuícia

82%

12%

Rozhodovanie
T - Myslenie

F - Cítenie

73%

21%

Životný štýl
J - Posudzovanie

P - Vnímanie

31%

58%

Stres
A - Napätie

G - Pokoj

82%
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ERPÁTE SVOJU PSYCHICKÚ ENERGIU

extraverzia

introverzia

38%

84%

udia s prevahou extraverzie sa obracajú navonok, ak chcú erpa energiu.
udia s prevahou extraverzie svoju pozornos zameriavajú na druhých udí a na veci okolo
seba. Vä šina z nich má rada spolo nos , rada rozpráva a zameriava sa na svoje sociálne
prostredie. Sú skôr aktívni a neobracajú sa asto do svojho vnútra.
udia s prevahou introverzie nachádzajú zdroj energie predovšetkým sami v sebe.
Sústredia sa na vlastné myšlienky, nápady a pocity. Dávajú prednos udržovaniu
nieko kých priate ských vz ahov, ktoré sú ve mi blízke. Takýto udia sa s ahujú sami do
seba, najprv o svojich predstavách starostlivo premýš ajú a až potom sa s nimi zveria
ostatným. Potrebujú as pre seba, stranou od všetkého hluku a ruchu.
Výsledky poukazujú na preferenciu introverzie.

Škály rysov pre extraverziu a introverziu
energickos

pokojnos

58%

Prístupnos a priate ský vz ah k
om
Aktívny/a a zhovor ivý/á v kontakte
Vyžaruje energiu a má
nezamenite ný, zrete ný prejav

66%

Správa sa zdržanlivejšie
Pôsobí zamyslene
Vyžaruje vnútorný pokoj a
pôsobí tichým dojmom

spolo enskos

73%

S rados ou zdie a spolo nos množstva
udí
Dáva prednos podnetom prichádzajúcim
z okolia
Rád/Rada trávi svoj vo ný as s
druhými
mi
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42%

Pracuje radšej sám/sama
Potrebuje súkromnú sféru a možnos
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zú astnenos

diskrétnos

21%

Pôsobí priate sky
Rád/Rada vyh adáva kontakty
Rýchlo vytvára nové vz ahy

98%

Zachováva si odstup
Obrátený/á do seba
Nadviazanie vz ahu vyžaduje
ur itý as

iniciatíva

vy kávanie

31%

K cudzím
om pristupuje s
otvorenos ou
Podnecuje kontakty
Podie a sa s rados ou na zábave

84%

Správa sa zdržanlivo vo i neznámym
om
Drží sa skôr v pozadí
Zaoberá sa rád/rada vlastnými
záležitos ami

spontánnos

uvážlivos

14%

Obratný/á v re i a pohotový/á
Rád/Rada sa zoznamuje s
novými
mi
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AKO SPRAVIDLA VNÍMÁTE SKUTO NOS

poci ovanie

intuícia

82%

12%

Zmyslovo vnímajúci udia (preferujúci poci ovanie) veria viac informáciám, ktoré sú
prístupné prostredníctvom niektorého zo zmyslov. Takýto udia žijú skôr v prítomnosti,
riadia sa pod a konkrétnych faktov a spoliehajú sa na to, o je uchopite né a známe.
Intuitívne vnímajúci udia (preferujúci intuíciu) používajú informácie prichádzajúce
prostredníctvom zmyslov ako východiskové body, z ktorých zis ujú alšie možnosti. Títo
udia sú zameraní skôr na budúcnos , sú otvorení a dávajú prednos teóriám a vytváraniu
koncepcií.
Výsledky poukazujú na výraznú preferenciu zmyslového vnímania.

Škály rysov pre poci ovanie a intuíciu
praktickos

novátorstvo

88%

Drží sa faktov
Dáva prednos osved eným metódam
Pôsobí konven ne a udržuje
hodnoty

14%

Sleduje nové trendy
Vyh adáva nové metódy
Pôsobí nekonven ne a vynaliezavo

konkrétnos

abstraktnos

34%

Orientuje sa na objektívnu realitu
Zameriava sa na praktické predmety
Preferuje obecné a ustálené hodnoty
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Orientuje sa na ideály a vízie
Premýš a o rôznych teóriách
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obrazotvornos

90%

Kladie dôraz na zdravý udský rozum
Dáva prednos jasnému spôsobu
vyjadrovania
Dáva prednos presnému popisu

odmeny konkrétne

98%

Reaguje za zaujímavé podnety zvonku
Kladie dôraz na priamy úžitok a
okamžitý zisk

46%

Kladie dôraz na fantáziu a tvorivos
Cení si originálny spôsob vyjadrovania
Vyhovuje mu/jej vyjadrovanie v
metaforách

odmeny vnútorné

2%

Reaguje na intelektuálne výzvy
adá napínavé a náro né výzvy

uchovávajúci

18%

Dáva prednos stabilite
Rád/Rada dodržuje pravidla
Vyhovujú mu/jej tradície
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meniaci

24%

Je otvorený/á zmenám
Pevné štruktúry považuje za
obmedzujúce
Rád/Rada rozvíja nové nápady a
prístupy
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AKO SA SPRAVIDLA ROZHODUJETE
myslenie

cítenie

73%

21%

udia, ktorí sa rozhodujú na základe myslenia dávajú prednos objektívnym a logickým
argumentom. Majú sklon k tomu, nezaobera sa osobne
mi a vecami v okolí.
udia, ktorí sa rozhodujú na základe cítenia dávajú prednos osobnému zis ovaniu
subjektívnych hodnôt a rôznych uhlov poh adu na vec. Stále premýš ajú o tom, aké
dôsledky bude ma rozhodnutie pre druhého.
Výsledky poukazujú na preferenciu myslenia.

Škály rysov pre myslenie a cítenie
dištancovanos

82%

Pôsobí ve mi nezaujate
Chová sa racionálne i vo ve mi
emocionálne vypätých situáciách

súcitnos

31%

Pôsobí empaticky
Dokáže vo vä šine situácií
prejavi pochopenie a súcit

objektivita

subjektivita

54%

Dáva prednos logicky
zdôvodnite nému stanovisku
Rozhoduje sa prevažne
analyticky
Pôsobí vecne
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62%

Dáva prednos stanovisku, pre ktoré sa
nadchne
Rozhoduje sa oh aduplne
Ve mi mu/jej záleží na
och
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autonómia

autenticita

96%

Klade dôraz na kompetencie a schopnos
logického myslenia
Kritizuje ostatných, pokia to je nutné
Zameriava sa na obecné princípy

7%

Klade dôraz na autenticitu a osobnú
angažovanos
Dokáže oceni druhého
Orientuje sa pod a osobných
hodnôt

ur enie

podpora

24%

Má dobre vyvinutú schopnos presadi sa
Smeruje o najefektívnejšie k nájdeniu
riešenia situácie
Dáva prednos sú ažiam a
konkuren nému prostrediu

76%

Má dobre vyvinutú schopnos prispôsobi
sa
Zameriava sa predovšetkým na
poskytovanie emocionálnej opory
Dáva prednos situáciám, v
ktorých sa všetci navzájom
podporujú.

kritickos

prijatie

62%

Má jasnú predstavu a je skeptický/á
Sústredí sa na nedostatky
Dáva priamu spätnú väzbu
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12%

Je ochotný/á pristúpi na kompromis
Sústredí sa na zdôraznenie pozitívnych
stránok
Dáva prednos diplomatickému
spôsobu vyjadrovania
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ŽIVOTNÝ
ŠTÝL - NA
O JE
ZJAVNÉ NAVONOK
AKO REAGUJETE
STRES
napätie
posudzovanie (orientácia na poriadok,
organizovanie a štruktúru)
82%

pokoj
vnímanie (orientácia
na
flexibilitu, prispôsobenie a
bezprostrednos )
31%

31%

58%

Vysoká hodnota „napätie“ ukazuje, že takýto udia si ahko robia starosti alebo dostanú
strach, ak sa objaví ne akaná situácia, beh vecí je narušený bezoh adnými
mi alebo
ne
akanými
udalos
ami.
udia, ktorí sa orientujú na posudzovanie, ovládajú poriadok a štruktúru, taktiež všetko

radi organizujú, uprednost ujú systematicky usporiadaný životný štýl a majú v ob ube
Vysoká
hodnota "pokoj" ukazuje, že takýto udia i v priebehu udalostí, ktoré nie sú úplne
plánovanie.
príjemné, zostávajú spravidla pokojní a myslia optimisticky.
udia, ktorí sa orientujú na vnímanie, dávajú prednos flexibilite a bezprostrednosti, majú
Výsledky
poukazujú
na preferenciu
napätia.kým sa rozhodnú. Zhromaž ujú všetky
pružný, otvorený
životný
štýl. Vy kávajú,
prichádzajúce informácie, dávajú prednos relatívne neštruktúrovanému prostrediu a sú
vä šinou ve mi spontánni a prispôsobiví.
Výsledok poukazuje na tendenciu k preferencii orientácie na vnímanie (flexibilita,
prispôsobenie
a bezprostrednos
).
Škály
rysov pre
napätie a pokoj

skepticizmus

dôver ivos

Škály rysov pre orientáciu na posudzovanie a orientáciu na vnímanie
54%
zameranie na cie
asto si robí starosti o budúcnos
Vníma skôr negatívne stránky života
66%

Kladie dôraz na starostlivé plánovanie
sk Všetko
enosrieši s rozhodnos ou a v predstihu
Vytvára plány, ako bude nie o prebieha
Preferuje cie pred cestou
50%

asto premýš a o problémoch
Ve a vecí si berie osobne, asto reaguje
podráždene
štruktúrovanos

54%

Dáva prednos štruktúrovanému priebehu
inností
Kladie dôraz na presne vykonanú prácu
Pri práci na úlohe pôsobí ve mi
sústredene
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54%
zameranie na proces
adí do budúcnosti s dôverou
Vníma skôr pozitívne stránky života
42%

Dáva prednos rámcovému plánovaniu
Potrebuje vo ný priestor
spokojnos
a spontánnos
Plány prispôsobuje zmeneným
okolnostiam
Preferuje cestu pred cie om
96%
Málokedy myslí na problémy
Ostatní ho/ju nedokážu vyvies
z rovnováhy
impulzívnos

16%

Dáva prednos vo nému priestoru pre
zmenu plánu
Rados z úlohy je na prvom mieste
Nechá sa ahko rozptýli
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opatrnos
rozhodnos

nenútenos
stato nos

12%
73%

Veci
Vníma
zaria
svoju
uje
nesmelos
okamžite
Kladie
Pôsobí dôraz
ustarane
na presnos

92%
12%

Vníma
aká s svoje
riešením
sebavedomie
úlohy asto až do
poslednej
Pôsobí veselo
minúty
a bezstarostne
Kladie dôraz na pružnos

zlos
starostlivos
92%
76%
Bežné problémy i ne akané zmeny plánu
sú
Nevadia
prežívané
mu/jej
akorutinné
nepríjemnos
úlohy
Má sklony k opatrnosti
Dáva prednos postupu po jednotlivých
krokoch
pesimizmus
Zmysel pre detail

99%
istota
Vníma svoje okolie i sám seba skôr
pesimisticky, niekedy i neprimerane
negatívne
2%

Dáva prednos stabilnému prostrediu
Riadi sa pod a vedeckých zistení a faktov
Preferuje stále a konformné
prostredie
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zábava
globálnos
34%
46%
Ne akané zmeny i riešenie problémov sú
Rýchlo
vnímané
pocíti
ako nudu
šancapri vykonávaní
rutinných úloh
Je skôr dôver ivý/á
Zárove sleduje nieko ko cie ov
Zmysel pre celok
optimizmus

5%

príležitos
Vníma veci pozitívne a za tým, o robí, si
sebavedomo stojí
97%

Cíti sa dobre v premenlivom prostredí
Rád/Rada sa rozhoduje pod a situácie
Preferuje nekonformné,
premenlivé prostredie
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AKO
REAGUJETE
NATYPOV
STRES
TABU KA
OSOBNOSTNÝCH
napätie
pokoj
Tabu ka osobnostných typov poskytuje preh ad všetkých 16tich profilov. Váš osobný profil je farebne
zvýraznený.
Tento82%
preh ad môžete použi pri práci v skupine, aby ste s poradcom resp. poradky
ou mohli
31%
rozobra dynamiku v tíme. Taktiež môžete nahliadnu na vlastný osobnostný vývoj: Jedna z dimenzií
S, N, T alebo F, ktorá sa neobjavuje vo vašom profile, môže nazna
cestu pre váš osobný rozvoj
(coaching); prostredníctvom alšej dimenzie, ktorej nedávate prednos , na vás pravdepodobne
Vysoká stresovo
hodnota(stres).
„napätie“ ukazuje, že takýto udia si ahko robia starosti alebo dostanú
pôsobí
strach, ak sa objaví ne akaná situácia, beh vecí je narušený bezoh adnými
mi alebo
ne akanými udalos ami.
Vysoká hodnota
že takýto udia i vINFJ
priebehu udalostí, ktoré
nie sú úplne
ISTJ "pokoj" ukazuje,
ISFJ
INTJ
príjemné, zostávajú spravidla pokojní a myslia optimisticky.
Coaching: Cítenie (F)

Coaching: Myslenie (T)

Coaching: Myslenie (T)

Výsledky
poukazujú
na preferenciu
napätia.
Stres: Intuícia
(N)
Stres: Intuícia (N)
Stres: Poci

Coaching: Cítenie (F)

ovanie (S)

Stres: Poci ovanie (S)

ISTP

ISFP

INFP

INTP

Coaching: Intuícia (N)

Coaching: Intuícia (N)

Coaching: Poci ovanie (S)

Coaching: Poci ovanie (S)

Stres: Cítenie (F)

Stres: Myslenie (T)

Stres: Myslenie (T)

Stres: Cítenie (F)

ESTP

ESFP

ENFP

Coaching: Cítenie (F)

Coaching: Myslenie (T)

Coaching: Myslenie (T)

Stres: Intuícia (N)

Stres: Poci ovanie (S)

Škály rysov pre napätie a pokoj
skepticizmus

Stres: Intuícia54%
(N)

asto si robí starosti o budúcnos
Vníma skôr negatívne stránky života

ESTJ

ESFJ

Coaching: Intuícia (N)
Stres:
Cítenie (F)
enos

sk

dôver ivos

ENTP

Coaching: Cítenie (F)

54%
Stres: Poci ovanie (S)
adí do budúcnosti s dôverou
Vníma skôr pozitívne stránky života

ENFJ

ENTJ

Coaching: Intuícia (N)

Coaching: Poci ovanie (S)

Coaching: Poci ovanie (S)

Stres: Myslenie (T)

Stres: Myslenie (T)

Stres:
Cítenie (F)
spokojnos

50%

asto premýš a o problémoch
Ve a vecí si berie osobne, asto reaguje
podráždene
KRÁTKE
POPISY 16TICH TYPOV

96%

Málokedy myslí na problémy
Ostatní ho/ju nedokážu vyvies
z rovnováhy

ISTJ – Triezvi; spo ahliví; presní; ustálení. Majú silný zmysel pre realitu, vyžadujú merate né
výsledky. Vyhovuje im štruktúra, poriadok a stálos . Ich pozornos je obrátená k bezprostredným
potrebám organizácie. Môžu by nepružní. Myslia na konkrétne úlohy, ktoré ich akajú. Pýtajú sa na
to, o prináša konkrétny úžitok.
Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na realistickos a
zmyslové vnímanie.
ISFJ – Usilovní; starostliví; zodpovední. Starajú sa o stabilitu a dôveryhodnos . Podporujú,
pomáhajú, prikladajú ruku k dielu a vykonávajú, o je treba. Využívajú svoje skúsenosti, majú
záujem o okamžité, vidite né výsledky. Vyhýbajú sa abstraktným konceptom. Dbajú na jasný smer,
chcú ma jasný rámec a zaru ujú spo ahlivos .
Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na realistickos
a zmyslové vnímanie.
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INFJ
opatrnos
– Tvoriví a vytrvalí. Angažujú sa pre druhých – nenápadne, ú inne, osobne.
stato nos
Vyhovujú im
komplexné problémy, ktoré súvisia s
mi i vecami. Veria tomu, o o sa zasadzujú. Dokážu sa
upnú k ur itej vízii. Dbajú o široký preh ad v súvislostiach. Majú koncepty orientované na
budúcnos a potrebujú jasné štruktúry.
73%
12%
Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuitívne
Vníma svoju nesmelos
Vníma svoje sebavedomie
vnímanie.
Pôsobí ustarane
Pôsobí veselo a bezstarostne
INTJ – Originálni v myslení; vytrvalí, pokia ide o vlastné idey a ciele. Sústredia sa na kritické témy.
Sú nezávislí; plánujú koncep ne na abstraktnej úrovni; majstrovsky ovládajú idey a systémy.
zlos strategicky. V komunikácii sa sústredia len na podstatné, môžu strati zábava
Plánujú
z povedomia
emocionálnu stránku loveka. Sú to novátori.
Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuitívne
vnímanie.
92%
34%
Bežné problémy i ne akané zmeny plánu
Ne akané zmeny i riešenie problémov sú
prežívané
ako nepríjemnos
vnímané
ako šanca
ISTPsú
– Bdelí
a pozorní
pozorovatelia. Nohami stoja pevne
na zemi.
Pýtajú sa, o sa stane, ako sa to
stane a i to bude užito né. Užívajú si prítomný okamih. Radi riešia konkrétne problémy. Sú
prakticky založení. Milujú skrytý humor. Niekedy si nedokážu uvedomi dlhodobé dôsledky. V
myslení sú konkrétni a priamo iari. Sú pružní a rýchlo reagujú.
pesimizmus
optimizmus
Navonok
prejavujú skôr realistickos , vnútorne sa spoliehajú skôr na analytické
rozhodovanie.
ISFP – Prívetiví;99%
vrelí. Sú citliví; úprimní, priami, precízni. Dokážu5%
sa dobre vži do druhých,
v krízach sú schopní utriedi informácie. Sú lojálni spolupracovníci svojich organizácií. Termíny sú
Vníma
okolie i záchytné
sám seba body.
skôr Dávajú prednos
Vnímakonkrétnym
veci pozitívne
a za tým,
o robí, sú
si
pre nich
lensvoje
príležitostné
projektom,
v ktorých
pesimisticky,
niekedy
i
neprimerane
sebavedomo
stojí
požadované konkrétne iny a merate né výsledky.
negatívne
Navonok
prejavujú skôr realistickos , vnútorne sa spoliehajú skôr na hodnotové rozhodovanie.
INFP – Spo ahliví; zodpovední so zmyslom pre povinnos – z presved enia. Pokúšajú sa pochopi a
akávajú pochopenie. Sústredia sa na projekty, ktoré pre nich majú hlbší zmysel. Druhých riadia
nepriamo, zo zákulisia. Usilujú o jednotu a harmóniu. Dbajú o to, aby nápady boli uskuto nite né.
Zais ujú inšpiráciu.
Navonok prejavujú skôr intuitívnos , vnútorne sa spoliehajú skôr na hodnotové rozhodovanie.
INTP – Geniálni teoretici; originálni; h adajú poznanie; nepresadzujú sa. Dokážu dobre pomenova
základné princípy komplexného systému. Stále sa snažia dopl ova svoje znalosti a kompetencie.
Musia dba na to, aby do svojich predstáv zapo ítali i ostatných udí. Vysoko hodnotia expertné
znalosti a sú stratégovia – vizionári.
Navonok prejavujú skôr intuíciu, vnútorne sa spoliehajú skôr na analytické rozhodovanie.
ESTP – Vecní; „ponáh aj sa pomaly“; spontánni; praktickí. Pristupujú k veciam s optimizmom, snažia
sa ich zvládnu ; dávajú prednos veciam, ktoré je možné uchopi , rozobra a znovu zloži .
Skúsenosti sú pre nich viac než teórie. Vyžadujú vyššie tempo a pružnos . Dbajú na priority a ciele.
Dobre sa prispôsobujú.
Navonok prejavujú skôr realistickos , vnútorne sa spoliehajú skôr na analytický úsudok.
ESFP – Otvorení; veselej povahy; spontánni. ahko presved ia udí k spolupráci. Dávajú prednos
prácam, ktoré sú konkrétne, uchopite né a praktické. Chcú dosiahnu úžitok „pre udí“. Dobre
vyjednávajú. Musia udržiava rovnováhu medzi naliehavými pracovnými úlohami a spolo enským
životom. V tíme udržujú spolo ného ducha. Práca im musí prináša rados .
Navonok prejavujú skôr realistickos , vnútorne sa spoliehajú skôr na subjektívne hodnotiacu
stránku.
ENFP – Duchaplní; tvoriví; spontánni. Stále vyh adávajú nové možnosti. Pôsobia inšpirujúcim
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dojmom. asto sa spoliehajú na schopnos improvizácie, presvied ajú svojim sebavedomím. Hovoria
energicky a s nadšením. Potrebujú ur itú stratégiu postupu. Život je pre nich napínavým
dobrodružstvom.
TABU KA OSOBNOSTNÝCH TYPOV
Navonok prejavujú skôr intuíciu, vnútorne sa spoliehajú skôr na subjektívne hodnotiacu stránku.
Tabu ka osobnostných typov poskytuje preh ad všetkých 16tich profilov. Váš osobný profil je farebne
zvýraznený.
ENTP – Dynamickí; orientovaní na budúcnos ; podnikaví. Pôsobia inšpirujúcim dojmom. Ich ciele
Tento
ležia za
preh
vidite
ad ným
môžete
horizontom.
použi pri Preberajú
práci v skupine,
iniciatívu
abya ste
uvádzajú
s poradcom
do chodu
resp.
rôzne
poradky
zmeny.
ou mohli
Prichádzajú
rozobra
s tvorivými
dynamiku
nápadmi.
v tíme.
Majú Taktiež
radi otvorené,
môžetekomplexne
nahliadnu položené
na vlastný
otázky.
osobnostný
Za ur vývoj:
itých okolností
Jedna z dimenzií
sa
S,
zaplietajú
N, T alebo
do detailov.
F, ktorá sa
Odneobjavuje
svojho okolia
vo vašom
o akávajú
profile,
postoj
môže
zameraný
nazna nacestu
nachádzanie
pre váš osobný
riešení.rozvoj
(coaching);
Navonok prejavujú
prostredníctvom
skôr intuíciu,
alšej
vnútorne
dimenzie,
sa spoliehajú
ktorej nedávate
skôr na
prednos
analytický
, na úsudok.
vás pravdepodobne
pôsobí stresovo (stres).
ESTJ – Praktickí; realistickí. Plánujú a organizujú rôzne akcie. Musia si da pozor na to, aby
nezabudli na osobné potreby druhých udí. Sú experti na to, ako operatívne nie o uskuto ni . Za
smerodajné považujú iba výsledky. Sú priami a vystupujú rezolútne. Problémy riešia priamo a
ISTJ
ISFJ
INFJ
INTJ
rozhodne.
Coaching:
Cítenie (F)skôr Coaching:
Myslenie
(T)
Coaching: Myslenie
(T) sa spoliehajú
Coaching: Cítenie
(F)realistickos .
Navonok
prejavujú
analyticky
hodnotiacu
stránku,
vnútorne
skôr na
Stres: Intuícia (N)

Stres: Intuícia (N)

Stres: Poci ovanie (S)

Stres: Poci ovanie (S)

ESFJ – Priate skí; spolo enskí; dbajú o vz ahy. Oživia profesionálne stretnutie o osobní rozmer.
Dokážu ISTP
dobre organizova a súISFP
zakotvení v realite. Dbajú
Nenechajú sa ahko
INFPo dodržovanie dohôd.
INTP
odradi od osobného názoru. Vkladajú ve a energie do vytvorenia atmosféry spolupráce.
Coaching:
Intuícia (N)skôr subjektívne
Coaching: Intuícia
(N)
Coaching:
Pocivnútorne
ovanie (S) saCoaching:
Poci skôr
ovaniena
(S)
Navonok
prejavujú
hodnotiacu
stránku,
spoliehajú
realistickos
.
Stres: Cítenie (F)
Stres: Myslenie (T)
Stres: Myslenie (T)
Stres: Cítenie (F)

ENFJ – Cenia
ahy, majú silné ideály.ENFP
Sú lojálni k zamestnávate
ESTPsi harmonické vz ESFP
ENTPovi, k partnerovi
resp. k partnerke. Dokážu sprostredkova nadšenie. Sú schopní vies diskusiu oh aduplne a
Coaching:Musia
Cíteniedáva
(F)
Coaching:
(T)neprevzali
Coaching:
Myslenie
(T) úlohCoaching:
Cítenie
(F)
s taktom.
pozor,
abyMyslenie
na seba
príliš
mnoho
z oh adu
na druhých
udí.
V
och dokážu prebudi to najlepšie. Sú starostliví pri plánovaní.
Stres: Intuícia (N)
Stres: Intuícia (N)
Poci ovanie (S)
Stres: Poci ovanie (S)
Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacuStres:
stránku,
vnútorne sa spoliehajú
skôr na intuíciu.

ESTJ

ESFJ

ENFJ

ENTJ

ENTJ – Rázni; ovládajú formu a štruktúru. Chceli by sa ujíma vedenia. Nemajú pochopenie pre
Coaching:
Intuícia. (N)
Coaching:
Intuícia
(N)
Coaching:
Poci ovanie (S)
Coaching:
Poci ovanie
(S)
nízku
výkonnos
Chcú, aby
sa s nimi
zaobchádzalo
spravodlivo,
sú málo
tolerantní
k nedokonalosti.
Majstrovsky zvládajú analýzu a objektívnu kritiku. Dlhodobo plánujú a dávajú prednos koncep ným
Stres: Cítenie (F)
Stres: Myslenie (T)
Stres: Myslenie (T)
Stres: Cítenie (F)
návrhom. Pohybujú sa na úrovni ideí. Sú otvorení kritickej spätnej väzbe.
Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuícii.

KRÁTKE POPISY 16TICH TYPOV
ISTJ – Triezvi; spo ahliví; presní; ustálení. Majú silný zmysel pre realitu, vyžadujú merate né
výsledky. Vyhovuje im štruktúra, poriadok a stálos . Ich pozornos je obrátená k bezprostredným
potrebám organizácie. Môžu by nepružní. Myslia na konkrétne úlohy, ktoré ich akajú. Pýtajú sa na
to, o prináša konkrétny úžitok.
Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na realistickos a
zmyslové vnímanie.
ISFJ – Usilovní; starostliví; zodpovední. Starajú sa o stabilitu a dôveryhodnos . Podporujú,
pomáhajú, prikladajú ruku k dielu a vykonávajú, o je treba. Využívajú svoje skúsenosti, majú
záujem o okamžité, vidite né výsledky. Vyhýbajú sa abstraktným konceptom. Dbajú na jasný smer,
chcú ma jasný rámec a zaru ujú spo ahlivos .
Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na realistickos
a zmyslové vnímanie.
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INFJ – Tvoriví a vytrvalí. Angažujú sa pre druhých – nenápadne, ú inne, osobne. Vyhovujú im
komplexné problémy, ktoré súvisia s
mi i vecami. Veria tomu, o o sa zasadzujú. Dokážu sa
upnú k ur itej vízii. Dbajú o široký preh ad v súvislostiach. Majú koncepty orientované na
budúcnos a potrebujú jasné štruktúry.
Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuitívne
vnímanie.
INTJ – Originálni v myslení; vytrvalí, pokia ide o vlastné idey a ciele. Sústredia sa na kritické témy.
Sú nezávislí; plánujú koncep ne na abstraktnej úrovni; majstrovsky ovládajú idey a systémy.
Plánujú strategicky. V komunikácii sa sústredia len na podstatné, môžu strati z povedomia
emocionálnu stránku loveka. Sú to novátori.
Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuitívne
vnímanie.
ISTP – Bdelí a pozorní pozorovatelia. Nohami stoja pevne na zemi. Pýtajú sa, o sa stane, ako sa to
stane a i to bude užito né. Užívajú si prítomný okamih. Radi riešia konkrétne problémy. Sú
prakticky založení. Milujú skrytý humor. Niekedy si nedokážu uvedomi dlhodobé dôsledky. V
myslení sú konkrétni a priamo iari. Sú pružní a rýchlo reagujú.
Navonok prejavujú skôr realistickos , vnútorne sa spoliehajú skôr na analytické rozhodovanie.
ISFP – Prívetiví; vrelí. Sú citliví; úprimní, priami, precízni. Dokážu sa dobre vži do druhých,
v krízach sú schopní utriedi informácie. Sú lojálni spolupracovníci svojich organizácií. Termíny sú
pre nich len príležitostné záchytné body. Dávajú prednos konkrétnym projektom, v ktorých sú
požadované konkrétne iny a merate né výsledky.
Navonok prejavujú skôr realistickos , vnútorne sa spoliehajú skôr na hodnotové rozhodovanie.
INFP – Spo ahliví; zodpovední so zmyslom pre povinnos – z presved enia. Pokúšajú sa pochopi a
akávajú pochopenie. Sústredia sa na projekty, ktoré pre nich majú hlbší zmysel. Druhých riadia
nepriamo, zo zákulisia. Usilujú o jednotu a harmóniu. Dbajú o to, aby nápady boli uskuto nite né.
Zais ujú inšpiráciu.
Navonok prejavujú skôr intuitívnos , vnútorne sa spoliehajú skôr na hodnotové rozhodovanie.
INTP – Geniálni teoretici; originálni; h adajú poznanie; nepresadzujú sa. Dokážu dobre pomenova
základné princípy komplexného systému. Stále sa snažia dopl ova svoje znalosti a kompetencie.
Musia dba na to, aby do svojich predstáv zapo ítali i ostatných udí. Vysoko hodnotia expertné
znalosti a sú stratégovia – vizionári.
Navonok prejavujú skôr intuíciu, vnútorne sa spoliehajú skôr na analytické rozhodovanie.
ESTP – Vecní; „ponáh aj sa pomaly“; spontánni; praktickí. Pristupujú k veciam s optimizmom, snažia
sa ich zvládnu ; dávajú prednos veciam, ktoré je možné uchopi , rozobra a znovu zloži .
Skúsenosti sú pre nich viac než teórie. Vyžadujú vyššie tempo a pružnos . Dbajú na priority a ciele.
Dobre sa prispôsobujú.
Navonok prejavujú skôr realistickos , vnútorne sa spoliehajú skôr na analytický úsudok.
ESFP – Otvorení; veselej povahy; spontánni. ahko presved ia udí k spolupráci. Dávajú prednos
prácam, ktoré sú konkrétne, uchopite né a praktické. Chcú dosiahnu úžitok „pre udí“. Dobre
vyjednávajú. Musia udržiava rovnováhu medzi naliehavými pracovnými úlohami a spolo enským
životom. V tíme udržujú spolo ného ducha. Práca im musí prináša rados .
Navonok prejavujú skôr realistickos , vnútorne sa spoliehajú skôr na subjektívne hodnotiacu
stránku.
ENFP – Duchaplní; tvoriví; spontánni. Stále vyh adávajú nové možnosti. Pôsobia inšpirujúcim
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dojmom. asto sa spoliehajú na schopnos improvizácie, presvied ajú svojim sebavedomím. Hovoria
energicky a s nadšením. Potrebujú ur itú stratégiu postupu. Život je pre nich napínavým
dobrodružstvom.
Navonok prejavujú skôr intuíciu, vnútorne sa spoliehajú skôr na subjektívne hodnotiacu stránku.
ENTP – Dynamickí; orientovaní na budúcnos ; podnikaví. Pôsobia inšpirujúcim dojmom. Ich ciele
ležia za vidite ným horizontom. Preberajú iniciatívu a uvádzajú do chodu rôzne zmeny. Prichádzajú
s tvorivými nápadmi. Majú radi otvorené, komplexne položené otázky. Za ur itých okolností sa
zaplietajú do detailov. Od svojho okolia o akávajú postoj zameraný na nachádzanie riešení.
Navonok prejavujú skôr intuíciu, vnútorne sa spoliehajú skôr na analytický úsudok.
ESTJ – Praktickí; realistickí. Plánujú a organizujú rôzne akcie. Musia si da pozor na to, aby
nezabudli na osobné potreby druhých udí. Sú experti na to, ako operatívne nie o uskuto ni . Za
smerodajné považujú iba výsledky. Sú priami a vystupujú rezolútne. Problémy riešia priamo a
rozhodne.
Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na realistickos .
ESFJ – Priate skí; spolo enskí; dbajú o vz ahy. Oživia profesionálne stretnutie o osobní rozmer.
Dokážu dobre organizova a sú zakotvení v realite. Dbajú o dodržovanie dohôd. Nenechajú sa ahko
odradi od osobného názoru. Vkladajú ve a energie do vytvorenia atmosféry spolupráce.
Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na
realistickos .
ENFJ – Cenia si harmonické vz ahy, majú silné ideály. Sú lojálni k zamestnávate ovi, k partnerovi
resp. k partnerke. Dokážu sprostredkova nadšenie. Sú schopní vies diskusiu oh aduplne a
s taktom. Musia dáva pozor, aby na seba neprevzali príliš mnoho úloh z oh adu na druhých udí.
V
och dokážu prebudi to najlepšie. Sú starostliví pri plánovaní.
Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuíciu.
ENTJ – Rázni; ovládajú formu a štruktúru. Chceli by sa ujíma vedenia. Nemajú pochopenie pre
nízku výkonnos . Chcú, aby sa s nimi zaobchádzalo spravodlivo, sú málo tolerantní k nedokonalosti.
Majstrovsky zvládajú analýzu a objektívnu kritiku. Dlhodobo plánujú a dávajú prednos koncep ným
návrhom. Pohybujú sa na úrovni ideí. Sú otvorení kritickej spätnej väzbe.
Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuícii.
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GPOP - Inventár typológie osobnosti - (GPOP)
Slovenský štandardiza ný súbor, muži - percentily
Vložené pomocou funkcie rýchleho zadávania

Parameter
Globálne škály
Typ osobnostného profilu
Energia

Vnímanie

Rozhodovanie

Životný štýl

Stres
Extraverzia
E Extraverzia
E Energickos
E Spolo enskos
E Zú astnenos
E Iniciatíva
E Spontánnos
Introverzia
I Introverzia
I Pokojnos
I Súkromie
I Diskrétnos
I Vy kávanie
I Uvážlivos
Poci ovanie
S Poci ovanie
S Praktickos
S Konkrétnos
S Realistickos
S Odmeny konkrétne
S Uchovávajúci
Intuícia
N Intuícia
N Novátorstvo
N Abstraktnos
N Obrazotvornos
N Odmeny vnútorné
N Meniaci
HTS 4.0.3
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Hrubé skóre

Štandardné
skóre

ISTP
-46
Výsledky poukazujú na preferenciu
introverzie.
70
Výsledky poukazujú na výraznú
preferenciu zmyslového vnímania.
52
Výsledky poukazujú na preferenciu
myslenia.
-27
Výsledok poukazuje na tendenciu k
preferencii orientácie na vnímanie
(flexibilita, prispôsobenie a
bezprostrednos ).
51
Výsledky poukazujú na preferenciu
napätia.
20
6
11
2
1
0

38
58
73
21
31
14

27
3
2
8
6
8

84
66
42
98
84
99

26
10
3
9
4
0

82
88
34
90
98
18

13
2
4
3
1
3

12
14
76
46
2
24

Skórované:

Peter Príklad (M)
GPOP - GPOP
Myslenie
T Myslenie
T Dištancovanos
T Objektivita
T Autonómia
T Ur enie
T Kritickos
Cítenie
F Cítenie
F Súcitnos
F Subjektivita
F Autenticita
F Podpora
F Prijatie
Posudzovanie
J Posudzovanie
J Zameranie na cie
J Štrukturovanos
J Rozhodnos
J Starostlivos
J Istota
Vnímanie
P Vnímanie
P Zameranie na proces
P Impulzívnos
P Nenútenos
P Globálnos
P Príležitos
Napätie
A Napätie
A Skepticizmus
A Sk enos
A Opatrnos
A Zlos
A Pesimizmus
Pokoj
G Pokoj
G Dôver ivos
G Spokojnos
G Stato nos
G Zábava
G Optimizmus
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22
7
4
7
2
2

73
82
54
96
24
62

15
7
4
0
3
1

21
31
62
7
76
12

22
10
6
2
4
0

31
66
54
12
76
2

26
9
1
10
3
3

58
42
16
92
46
97

14
0
3
2
3
6

82
54
50
73
92
99

17
9
5
0
3
0

31
54
96
12
34
5

Skórované:

Norma
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Hrubé skóre

Peter Príklad (M)
GPOP - GPOP

20
6

39,5
55,5

E Extraverzia

11
2

65,2
20,6

E Spolo enskos

1
0

29,9
6,8

E Iniciatíva

GPOP - Inventár typológie osobnosti - (GPOP)
Slovenský štandardiza ný súbor, muži - percentily
min

-s
0,5

2

5

10

m
20

30

40

50

+s
60

70

80

max
90

95

98

99,5

Extraverzia
E Energickos
E Zú astnenos
E Spontánnos
Introverzia

27
3

87,4
59,7

I Introverzia

2
8

41,1
97,4

I Súkromie

6
8

76,3
99,7

I Vy kávanie

26
10

49,2
69,2

S Poci ovanie

3
9

11,1
61,6

S Konkrétnos

4
0

93,9
3,4

S Odmeny konkrétne

13
2

22,4
20

N Intuícia

4
3

88,2
64,7

N Abstraktnos

1
3

2,9
23,3

N Odmeny vnútorné

22
7

39,8
40,1

T Myslenie

4
7

9,9
89,2

T Objektivita

2
2

29,9
51,6

T Ur enie

15
7

36,6
74,9

F Cítenie

4
0

83,3
10,1

F Subjektivita

3
1

42,2
10

F Podpora

22
10

8,6
43,4

J Posudzovanie

6
2

14,9
4,4

J Štrukturovanos

4
0

65,4
0,5

J Starostlivos

26
9

80
57,7

P Vnímanie

1
10

45
97,9

P Impulzívnos

3

47,1

P Globálnos

I Pokojnos
I Diskrétnos
I Uvážlivos
Poci ovanie
S Praktickos
S Realistickos
S Uchovávajúci
Intuícia
N Novátorstvo
N Obrazotvornos
N Meniaci
Myslenie
T Dištancovanos
T Autonómia
T Kritickos
Cítenie
F Súcitnos
F Autenticita
F Prijatie
Posudzovanie
J Zameranie na cie
J Rozhodnos
J Istota
Vnímanie
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3

97,9

14

91,8

A Napätie

0
3

32,6
65,9

A Skepticizmus

2
3

81,8
80

A Opatrnos

6

99,2

A Pesimizmus

17

26,3

G Pokoj

9
5

50,5
85,2

G Dôver ivos

0
3

2,3
48,7

G Stato nos

0

0,8

GPOP - Inventár typológie osobnosti - (GPOP)
Slovenský štandardiza ný súbor, muži - percentily
min

-s
0,5

2

5

10

m
20

30

40

50

+s
60

70

80

max
90

95

98

99,5

P Príležitos
Napätie

A Sk

enos

A Zlos
Pokoj
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G Zábava
G Optimizmus
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Hrubé skóre

Peter Príklad (M)
GPOP - GPOP

20
6

29
40

11
2

52
17

1
0

8
0

27
3

39
20

2
8

10
67

I Súkromie

6
8

50
89

I Vy kávanie

26
10

33
42

3
9

20
60

S Konkrétnos

4
0

33
0

S Odmeny konkrétne

13
2

17
8

4
3

27
20

N Abstraktnos

1
3

8
25

N Odmeny vnútorné

22

29

7
4

29
27

T Dištancovanos

7
2

58
17

T Autonómia

2

17

T Kritickos

15

20

Cítenie
F Cítenie

7
4

29
27

F Súcitnos

0
3

0
25

F Autenticita

1

8

22

24

10
6

33
29

J Zameranie na cie

2
4

11
33

J Rozhodnos

0

0

26

29

9
1

30
5

P Zameranie na proces

10
3

56
25

P Nenútenos

GPOP - Inventár typológie osobnosti - (GPOP)
Teoretická škála hrubého skóre
min
0

max
10
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40

50

60

70

80

90

100

Extraverzia
E Extraverzia
E Energickos
E Spolo enskos
E Zú astnenos
E Iniciatíva
E Spontánnos
Introverzia
I Introverzia
I Pokojnos
I Diskrétnos
I Uvážlivos
Poci ovanie
S Poci ovanie
S Praktickos
S Realistickos
S Uchovávajúci
Intuícia
N Intuícia
N Novátorstvo
N Obrazotvornos
N Meniaci
Myslenie
T Myslenie
T Objektivita
T Ur enie

F Subjektivita
F Podpora
F Prijatie
Posudzovanie
J Posudzovanie
J Štrukturovanos
J Starostlivos
J Istota
Vnímanie
P Vnímanie
P Impulzívnos
P Globálnos
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3

33

P Príležitos

14

27

Napätie
A Napätie

0
3

0
33

A Skepticizmus

2
3

22
33

A Opatrnos

6

67

A Pesimizmus

17

33

Pokoj
G Pokoj

9
5

60
56

G Dôver ivos

0
3

0
33

G Stato nos

0

0

GPOP - Inventár typológie osobnosti - (GPOP)
Teoretická škála hrubého skóre
min
0

max
10
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A Sk
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A Zlos

G Spokojnos
G Zábava
G Optimizmus
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Frekvencia používania ur itého stup a odpovede: (7 stup ová škála, 133
položiek)
Stupe
Stupe 1
Stupe 2
Stupe 3
Stupe 4
Stupe 5
Stupe 6
Stupe 7

Rozloženie odpovedí
29%
14%
26%
14%
11%
5%
1%

Index po tu opakovaní:
Ukazovate opakovaní: 154 (maximálna hodnota ukazovate a pri 133 položkách:
8778); Index: 0,02 (z intervalu 0 - 1)
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