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Test č. 1 

 
http://www.mineralfit.cz/pro-zeny-clanek/test-jaky-je-vas-charakter-142/ 

29 – 12 bodů 

Jste melancholik. Často děláte rozhodnutí, která neustále měníte a nemůžete se dobrat ke 
zdárnému konci. Jste příliš citoví a dáváte to také světu najevo. Bojíte se špatných konců a 
tak se raději straníte řešení. Často máte sklony k depresím a býváte smutní, ztrácíte chuť do 
života. Lidé okolo vás však milují, chodí si k vám pro rady a vy jim vždy dokážete vyjít vstříc. 
Necení si vašich činů, ale toho, jací jste skutečně uvnitř. 

Test č. 2 
 
http://www.psychotesty.psyx.cz/icap/vedma0.php 
 - test jsem vyplnila, bohužel zpoplatněno – výsledek žádný. 
 

Test č. 3 
 
http://testosobnosti.zarohem.cz/test.asp 
 
Výsledky testu 

Gratulujeme, odpověděli jste na všech 48 otázek. 

Stal jste se 14964. uživatelem, který úspěšně absolvoval tento test. 

V jednotlivých kategoriích jste odpovídali následovně: 

I (introverze) 6-krát E (extraverze) 6-krát 

S (smysly) 8-krát N (intuice) 4-krát 

T (myšlení) 3-krát F (cítění) 9-krát 

J (usuzování) 9-krát P (vnímání) 3-krát 

Jste typ XSFJ 

Co znamenají jednotlivá písmena? 

Není možné u Vás rozhodnout, zda jste více extrovert (písmeno E), nebo introvert (písmeno 

I). Zkuste sami najít, která charakteristika Vám je bližší. 

Extrovert intenzivně vnímá okolí a je zaměřený na kontakt s lidmi a realitou, rád mluví a 

vyjadřuje své pocity. 

Naopak introvert se dokáže soustředit na maličkosti a hlavně na myšlenky a pocity. 
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Nevyhledává tolik kontakt s okolím, který mu někdy může být i nepříjemný a raději 

poslouchá, než aby se zapojil do konverzace. Obvykle předem dříve promyslí, co řekne, než 

aby ze sebe chrlil nesourodé informace. 

Písmeno S znamená, že Vaše smysly upřednostňují fakta a současnou situaci. Jste více 

spřaženi se skutečností, raději věci používáte, než abyste se zabývali tím, proč a jak fungují. 

Písmeno F charakterizuje člověka, u kterého rozhoduje cítění. Řídí se pocitem z věci 

způsobem více/méně, lepší/horší. Takový člověk dává přednost dohodám, často je 

empatický a rád dělá lidem radost. 

Písmeno J znamená, že preferujete úsudek před vnímáním. Takový člověk inklinuje k 

postupným řešením a snaží se rychle věci dokončit. Rád si před výletem naplánuje, které 

památky navštíví a předem si rezervuje hotel. 

Komplexní charakteristika Vašeho typu osobnosti: 

U tohoto typu bohužel není možné vypsat konkrétní podrobnou charakteristiku, neboť jedna z 

kategorií není jednoznačná. Je ale velice pravděpodobné, že se najdete v jedné ze dvou 

následujících charakteristik. 

Typ ESFJ 

Nejspolečenštější, jemná a pečující povaha, skvělí hostitelé. Pozorní k potřebám druhých. 

Výborní prodejci, spořádaní podřízení, kteří respektují šéfy. Opatrní, obezřetní, ale jako 

manažeři pečliví, dochvilní zodpovědní a výkonní. 

Charakteristika podle serveru MujTyp.cz: 

ESFJ - pečovatel 

Zastoupení v populaci: 15% (z toho 4% muži a 11% ženy) 

Nejvýraznější vlastnost: harmonizace 

Ideální kariéra: pediatr, public relations, human resources, sociální pracovník 

Slavné osobnosti: William McKinley, Danny Glover 

Fiktivní postavy: Monica (Přátelé), Kačer Donald 

Stručný popis: miluje lidi a společnost, pořádkumilovný, altruistický, nezájem o teorie, nemá 

problém přizpůsobit se většině, vyhýbá se kontroverzi, podporuje a pečuje 

Hlavním zájmem ESFJ je vytvořit harmonickou společnost, kde se všichni budou cítit 

příjemně. Jsou pořádkumilovní a vždy připravení pomoct. Rádi se před rozhodnutím radí 

se svými nejbližšími. 

Nemají rádi extravagantnost a nečekané jednání. Nezpochybňují autority. Rádi si 

zachovávají určitou míru kontroly nad prostředím, ve kterém žijí. Cítí se dobře v situacích, 
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kdy všichni otevřeně vyjadřují svoje city. Rádi až nadšeně se zapojují do konverzace, 

obzvláště, mluví-li se o vlastních zážitcích. 

Minulost i budoucnost vnímají jako by se blížily přítomnému okamžiku, což je dobře patrné 

právě na stylu, jakým vyprávějí. Obdivují ty, kteří jsou dobří v plánování a logickém 

rozebírání reálné situace. Chtějí totiž, aby jejich vlastní akce dávaly smysl, ale obvykle činí 

emocemi ovlivněná rozhodnutí. 

Mají v oblibě dobré jídlo a pohodlí domova. Jako ideální kariéra se pro ně hodí místa, kde 

přicházejí do styku s lidmi a mohou tak využít svojí schopnost domluvit se skoro s každým. 

Častou volbou jsou pro ně kariéry ve zdravotnictví, human resources, public relations. Velmi 

kvalitní práci ale umí odvést i jako starostliví ochránci domácnosti. Kariéra pro ně není nikdy 

na prvním místě. 

 

Typ ISFJ 

Jejich touhou je být užitečný a moci vyhovět. Mají rádi dodržování předpisů, oddaní, loajální. 

V práci velmi spolehliví, nemají rádi neustálé změny. Administrativně zdatní. 

 

Charakteristika podle serveru MujTyp.cz: 

ISFJ - ochránce 

Zastoupení v populaci: 6,5% (z toho 2% muži a 4,5% ženy) 

Nejvýraznější vlastnost: loyalita 

Ideální kariéra: učitel, zdravotník, v domácnosti, terapeut, výživový poradce 

Slavné osobnosti: Matka Tereza, Barbara Bush, Robert E. Lee 

Fiktivní postavy: Tonya (Doktor Živago), Marge (Simpsonovi), Horatio Caine (CSI: Miami) 

Stručný popis: citlivý, zásadový, klade potřeby druhých před své vlastní, snadno se urazí, 

bojí se mnoha věcí, bojí se být středem pozornosti, nerad riskuje, bezpodmínečně věrný 

Orientují se zejména na mezilidské vztahy a pevné svazky se svým nejbližším okolím. 

Jedná se o velmi citlivé a zásadové lidi, kteří často staví zájmy rodiny a přátel před své 

vlastní. 

Co se zaměstnání týká, nemají ISFJ kariérní ambice a už vůbec netouží po zíkání 

mocenských pozic. Realizovat se dobře mohou ve zdravotnictví, jako učitelé a poradci v 

oblasti mezilidských vztahů a zdraví. Často však zvolí starost o rodinu na plný úvazek. 

Protože je pro ně tolik důležité uznání od druhých, snadno se urazí. Jsou v mnoha ohledech 

úzkostní (bojí se nebezpečí, rizika, o zdraví, být středem pozornosti). Mají rádi když někdo 



          VOŠZ Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o., Ledecká 35, 323 21 Plzeň 

 

 

Obor: Management sportovních aktivit  Vedoucí oboru: Mgr. František Kumst 

Předmět: Základy a aplikovaná psychologie Jméno: Kamila Kožuchová 

druhý převezme iniciativu a začne aktivně jednat. Často pak své okolí v dobré víře k 

nejrůznějším akcím přemlouvají a nutí. 

Ačkoliv sami se v potírání nevhodného chování angažují jen výjimečně, schvalují tvrdé 

postupy druhých lidí v zájmu zachování spravedlnosti. Jim samotným chybí potřebná 

výbojnost a hlavně se nechají provinilcem obměkčit a jejich dobré srdce mu brzo odpustí. 

Jejich smyslově-citové založení z nich dělá vášnivé obdivovatele umění. Spíše obrazů, 

hudby a dekorací než-li literatury. Vyhledávají klasická "prvoplánovitě" krásná díla. Moderna 

a extravagance není nic pro ně. 

Jsou velmi skeptičtí k teoriím a možnostem, které nikde dosud neviděli fungovat. úspěšnost 

měří pomocí viditelných a dokazatelných výsledků. Při dlouhodobých procesech vyžadují 

opakované ujišťování a průběžné vyhodnocování, které jim potvrdí, že jsou na správné 

cestě. 

Mají úžasnou paměť na situace, osoby. Kdo co řekl, udělal a zdánlivě nesouvisející prvky 

jako například jaké při tom bylo počasí. 

Test č. 4 
 
http://www.brno-online.cz/testosob/testosob.htm 
 
Výsledek testu 
 

 Sangvinik 15 %             
 

       Cholerik 40 %                                 
 

                 Melancholik 40 %                                 
 

                 Flegmatik 5 %     
              

 
Přečtěte si charakteristiku osobnostních typů 
 
 

Čára mého života 


