
 
 

 

C-Game: Sebehodnoticí obrázkový test založený na Hollandově 

typologii 
 

Instrukce pro vyplnění testu 

 

Tento test se používá ke zjištění Hollandova typu osobnosti. 

 

Obsahuje 48 obrázků určitých pracovních činností. U každého obrázku označíš, do jaké míry bys chtěl 

danou pracovní činnost vykonávat v zaměstnání na plný úvazek. Neodpovídej podle toho, co by pro 

tebe bylo zajímavé dělat ve volném čase, ale zda je to pracovní aktivita, kterou bys chtěl/a dělat 8 

hodin denně, pět dní v týdnu. 

 

Nehleď na to, že zatím nemáš znalosti a vzdělání potřebné pro výkon příslušné pracovní činnosti. 

Předpokládej, že znalosti a vzdělání potřebné pro výkon dané pracovní činnosti máš, a rozhoduje se 

pouze na základě svých preferencí. 

 

Tvým úkolem je označit odpověď, která nejlépe popisuje, jak moc bys danou pracovní činnost chtěl 

vykonávat v budoucnu. 

 

Pro každé konstatování je k dispozici pět možností odpovědí: 

MOŽNOSTI ODPOVĚDI 

5 Daná činnost se mi velice líbí 

4 Daná činnost se mi líbí 

3 Daná činnost se mi nelíbí ani líbí. Nevím, zda se mi líbí nebo ne. 

2 Daná činnost se mi nelíbí 

1 Daná činnost se mi vůbec nelíbí 

 

Abyste pochopili, jak odpovídat, podívejte se na následující tři příklady A, B, C: 

Příklady: 

A) Příprava jídla v restauraci 

Pokud si myslíš, že by se ti líbilo, kdyby tvoje zaměstnání zahrnovalo přípravu jídla v restauraci, zvolíš 

číslo 4. 

B) Řízení taxíku 

Pokud by se ti vůbec nelíbilo řídit osobní vůz jako součást pracovních povinností, označíš číslo 1. 

C) Poskytování vzdělávacích programů pro zaměstnance společnosti 

Pokud si nejsi jist, zda by se ti líbilo nebo nelíbilo učit dospělé jako součást pracovních povinností, 

označíš odpověď číslo 3. 



Odpověz na všechny položky dotazníku. 

 

Neexistuje žádný časový limit, přesto odpovídej co nejrychleji. 

 

Pracovní činnosti 
Označ, zda by se ti líbilo / nelíbilo vykonávat danou pracovní činnost jako hlavní náplň svého 

budoucího zaměstnání 8 hodin denně, pět dní v týdnu. 

 

1 Stavět silnice, mosty a tunely. 

2 Archivovat dokumenty pro budoucí použití. 

3 Zkoumat zemskou kůru pro studium zemětřesení. 

4 Skládat hudbu nebo psát básně. 

5 Vyučovat na střední, vyšší nebo vysoké škole. 

6 Prezentovat produkty nebo služby společnosti potenciálním zákazníkům. 

7 Montovat nové průmyslové stroje. 

8 Psát texty a provádět jejich korekturu. 

9 Studovat vzdušné a mořské proudy pro předpověď počasí. 

10 Účinkovat v divadelních hrách. 

11 Pomáhat lidem řešit jejich osobní nebo sociální problémy. 

12 Plánovat reklamní kampaně na produkty společnosti. 

13 Vykonávat obchůzky terénu a dohlížet na bezpečnost a prevenci trestné činnosti. 

14 Připravovat zápisy z obchodních schůzek. 

15 Shromažďovat vzorky mořského života a studovat je. 

16 Navrhovat scény pro divadelní produkce. 

17 Dávat pacientům doporučení k léčbě. 

18 Doporučovat zaměstnance ke zvýšení jejich pracovního zařazení nebo platu. 

19 Dohlížet na výsadbu stromů, kontrolovat jejich růst a kácení. 

20 Připravovat podrobný rozpočet projektů. 

21 Studovat funkce lidského mozku. 

22 Navrhovat design interiéru. 

23 Poskytovat fyzioterapii a vést rehabilitační cvičení. 

24 Organizovat pracovní schůzky. 

25 Řídit osobní automobil. 

26 Testovat kvalitu průmyslového odpadu. 

27 Provádět výzkum pro prevenci a léčbu nemocí. 

28 Pořizovat fotografie pro reklamní účely. 

29 Pomáhat mladým lidem s nápravou poruch řeči. 

30 Odpovídat za provoz pobočky společnosti. 

31 Provádět servis a opravy motorů automobilů. 

32 Testovat funkci a přesnost vodoměrů. 

33 Programovat počítačové aplikace. 

34 Navrhovat pánské a dámské oděvy. 

35 Pečovat o dříve narozené a děti. 

36 Zastupovat klienty u soudních sporů. 

37 Účastnit se jako profesionál sportovních soutěží. 

38 Testovat kvalitu potravin a hygienu jejich přípravy v restauraci. 

39 Využívat matematiku k řešení výzkumných projektů. 

40 Psát reklamní texty. 

41 Poskytovat právní poradenství. 



42 Vést pracovní tým. 

43 Připravovat hlavní jídla a dezerty v restauraci. 

44 Přijímat hotovost a vydávat účtenky klientům. 

45 Zjišťovat důkazy na místě činu. 

46 Zpívat nebo produkovat hudbu v kapele. 

47 Poskytovat kariérové poradenství studentům středních škol. 

48 Poskytovat poradenství v otázkách týkajících se zákonných práv a povinností obchodních 
společností. 

 


