
 
 

 

C-Game: Sebahodnotiaci obrázkový test založený na Hollandovej 

typológii 
 

Inštrukcie pre vyplnenie testu 

 

Tento test vám pomôže prepojiť vaše záujmy o konkrétnej činnosti s informáciami týkajúcimi sa 

určitých povolaní. 

 

Zahŕňa vyhlásenie / obrázky, ktoré popisujú skutočné úlohy a povinnosti týkajúce sa určitých 

povolaní. Musíte sa rozhodnúť, či chcete každý z týchto úloh vykonávať v zamestnaní na plný úväzok. 

Nesmiete teda reagovať podľa toho, čo by ste chceli robiť vo svojom voľnom čase, ale skôr podľa 

toho, čo by ste chceli robiť aspoň 8 hodín denne, päť dní v týždni. 

 

Pri odpovedaní nemusíte brať do úvahy, že nemáte vedomosti potrebné pre príslušné úlohy. Musíte 

vždy predpokladať, že máte vedomosti alebo vzdelanie potrebné na výkon danej činnosti, a 

rozhodovať sa môžete iba na základe svojich preferencií. 

 

Musíte označiť / kliknúť na ČÍSLO možnosti odpovede, ktorá najlepšie popisuje, ako veľmi sa vám 

daná činnosť páči alebo nepáči. 

 

Pre každé konštatovanie je k dispozícii päť možností odpovedí: 

MOŽNOSTI ODPOVEDE 

5 Daná činnosť sa mi veľmi páči 

4 Daná činnosť sa mi páči 

3 Daná činnosť sa mi nepáči ani páči. Neviem, či sa mi páči alebo nie. 

2 Daná činnosť sa mi nepáči 

1 Daná činnosť sa mi vôbec nepáči 

 

Aby ste pochopili, ako odpovedať, pozrite sa na nasledujúce tri príklady A, B, C: 

Príklady: 

A) Príprava jedla v reštaurácii 

Ak si myslíte, že by sa vám skutočne páčilo, keby vaše zamestnanie zahŕňalo prípravu jedla v 

reštaurácii, zvolili by ste číslo 4. 

B) Riadenie taxíka 

Ak by sa vám vôbec nepáčilo riadiť osobné vozidlo ako súčasť vášho zamestnania, označili by ste číslo 

1. 

C) Poskytovanie vzdelávacích programov pre zamestnancov spoločnosti 



Ak si nie ste istí, či by sa vám páčilo alebo nepáčilo vykonávať túto činnosť ako hlavnú náplň vášho 

zamestnania, označíte odpoveď číslo 3. 

Odpovedzte na všetky položky dotazníka. 

 

Neexistuje žiadny časový limit, napriek tomu odpovedajte čo najrýchlejšie. 

 

Pracovné činnosti 
Označte, či by sa vám páčilo / nepáčilo vykonávať danú pracovnú činnosť ako hlavnú náplň svojho 

budúceho zamestnania 8 hodín denne, päť dní v týždni. 

 

1 Stavba ciest, mostov a tunelov 

2 Klasifikácia dokumentov pre budúce použitie 

3 Skúmanie zemskej kôry pre štúdium zemetrasení 

4 Skladanie hudby alebo písanie básní 

5 Výučba na strednej alebo vysokej škole 

6 Prezentácie produktov alebo služieb spoločnosti potenciálnym zákazníkom 

7 Montáž nových strojov 

8 Písanie textov a ich korektúra 

9 Štúdium vzdušných a morských prúdov pre predpoveď počasia 

10 Účinkovanie v divadelných hrách 

11 Pomoc ľuďom s ich osobnými alebo sociálnymi problémami 

12 Plánovanie reklamnej kampane na produkty spoločnosti 

13 Hliadkovanie v oblasti, pre ktorú som bol poverený dohliadať na prevenciu, a potláčanie 
trestnej činnosti 

14 Robenie zápisu z obchodných stretnutí 

15 Zber a štúdium vzoriek morského života 

16 Navrhovanie scén pre divadelné produkcie 

17 Dávať pacientom pokyny a odporúčania na liečbu 

18 Doporučovania zamestnancov na zvýšenie ich pracovného postavenia alebo platu 

19 Dohľad nad výsadbou stromov, ich rastom a výrub 

20 Tvorba podrobného rozpočtu projektu 

21 Štúdium ľudského mozgu 

22 Kreslenie plánov interiérového dizajnu 

23 Pomoc pri liečbe zranení cvičením 

24 Zvolanie schôdzky pre plánovanie a rozvoj projektu 

25 Riadenie automobilu / nákladného automobilu alebo riadenie vežového žeriava 

26 Testovanie kvality priemyselného odpadu z výroby 

27 Vykonávanie výskumu pre prevenciu alebo liečbu chorôb 

28 Fotografovanie produktov alebo portrétov pre reklamné účely 

29 Pomoc mladým ľuďom s poruchami reči a jazyka 

30 Zodpovednosť za prevádzku pobočky spoločnosti 

31 Servis a ladenie motorov automobilov 

32 Testovanie presnosti merače vody 

33 programovanie počítačov 

34 Navrhovanie pánskej a dámskej módy 

35 Starostlivosť o starších ľudí a deti 

36 Pokúsiť sa presvedčiť sudcu o prípade 

37 Profesionálne účasť na športových hrách 



38 Testovanie kvality a hygieny potravín v reštaurácii 

39 Využitie matematiky k riešeniu problémov vo výskumných programoch 

40 Písanie reklamných textov 

41 Poskytovanie právneho poradenstva ľuďom 

42 Byť vodcom pracovného tímu 

43 Pripravovať hlavné jedlá a dezerty v reštaurácii 

44 Manipulovať s hotovosťou a vydávať účtenky klientom 

45 Zodpovedať za vyšetrovanie miesta činu 

46 Spievať alebo prehrávať hudbu v kapele 

47 Poskytovať kariérové poradenstvo študentom stredných škôl 

48 Poskytovať poradenstvo spoločnostiam v otázkach týkajúcich sa zákonných práv a povinností 

 


