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Vitajte 

Otvárate návod hry C-Game určenej pre tých, ktorí chcú: 

- monitorovať priebeh hry žiakov, 

- využiť hru ako základ pre individuálne a skupinové diskusie s cieľom povzbudzovať 

žiakov, aby premýšľali o: 

 svojej kariérovej ceste, 

 výbere povolaní, ktoré im boli hrou odporučené k zváženiu, 

 povolaniach, ktoré by žiakom odporučili ich spolužiaci, rodičia, priatelia a 

pod., 

 tom, čo všetko musí v meste fungovať, aby boli jeho obyvatelia spokojní.  

 

C-Game bola vytvorená v rámci projektu ERASMUS+ a je určená primárne pre žiakov vo veku 

12-14 rokov. C-Game je 

bezplatná, online, verejne 

dostupná hra s náplňou 

kariérového poradenstva 

hrateľná na stolných i 

prenosných počítačoch a 

tabletoch s kvalitným 

pripojením na internet a 

prehliadačom Google 

Chrome.  

Hra žiakov 

Väčšinu žiakov vo veku 12-14 rokov nie je pre hru potreba inštruovať, pohybujú sa v online 

prostredí intuitívne. Stačí im zadať webovú adresu hry: 

S ostatnými odporúčame prelistovať si Sprievodcu hrou pre žiakov. A Vám, ktorých v tomto 

sprievodcovi nazývame „facilitátori“, odporúčame si hru vyskúšať a dosiahnuť v nej 

minimálne 2. úrovne.  

 

Grafika hry má veľké rozlíšenie a jej načítanie obvykle 

chvíľu trvá. Pri kolísavej rýchlosti pripojenia k 

internetu dochádza často k „zamrznutiu“. K obnove 

spojenia  a znovu načítania sa odporúča používať 

funkčnú klávesu „F5“. Naučte túto funkčnú klávesu 

používať aj žiakov.  



Vstup do hry 

 Vstup do hry (registrácia) je možný tromi spôsobmi: 

1) Emailom a heslom: systém oboje informácie ukladá a pri zabudnutí hesla 

automaticky posiela nové. Pri každom vstupe sa hráč dostáva do rozohranej hry. 

2) Žiackym kódom: jeho získanie je popísané v nasledujúcej kapitole. Kód sa nedá z hry 

získať. Pri každom vstupe sa hráč dostáva do rozohranej hry. 

3) Ako hosť: do rozohranej hry sa nedá vrátiť.  

Facilitátorský „back office“ 

Ak chcete sledovať priebeh hry skupiny žiakov, prvým krokom je vyžiadanie si hesla pre vstup 

do tzv. facilitátorského back office na adrese info@kabaslovensko.sk alebo 

tecemko@gmail.com. My Vaše informácie vyplníme do systému a ten Vám z adresy  

info@c-game.cz automaticky pošle heslo na Vašu emailovú adresu. 

 

Do facilitátorského back office je vstup 

z úvodnej obrazovky hry (viď obrázok).   

 

Po vložení emailu a hesla máte možnosť 

vytvoriť triedu. Tried môžete vytvoriť koľko 

potrebujete, počet nie je obmedzený.  

 

Do každej triedy je možné pridať 50 žiakov. 

Z dôvodu ochrany osobných údajov uvádzajte 

namiesto priezviska len začiatočné písmeno. 

mailto:info@kabaslovensko.sk
mailto:tecemko@gmail.com
mailto:info@c-game.cz


Po vložení žiakov sa v 

záložke „Žiaci“ vygenerujú 

žiacke kódy (šesťmiestne 

kombinácie písmen/číslic), 

ktoré prostredníctvom 

print screenu vytlačíte a 

rozdáte pred hrou žiakom. 

Kódy sa taktiež dajú po 

označení skopírovať 

a preniesť napr. Do súboru 

WORD.  

 

Ak máte založených viac tried, ľahko vyberiete len žiakov jednej triedy, pokiaľ napíšete názov 

triedy do okienka pod nápisom „Trieda“. 

 

Rovnaké funkcie majú okienka v záložke „Mestá“, kde môžete filtrovať ako triedy, tak i 

jednotlivých žiakov. Každé tu uvedené mesto bolo postavené jedným z hráčov, pritom každý 

hráč môže postaviť viac miest. 

 

V záložke „Mestá“ môžete sledovať, v akej úrovni žiaci sú, dosiahnutú populáciu, spokojnosť, 

počet postavených budov a obsadených voľných pracovných miest (povolaní).  

 
Rozkliknutím mesta v záložke „Budovy“ získate prehľad o tom, ako žiak odpovedal v kvíze 1. 

úrovne hry. V záložke „Povolania“ sú názory žiaka na výkon jednotlivých povolaní. 

Spätná väzba po hre 

Spätná väzba po hre je dôležitejšia ako hra samotná.  

 

Pre individuálnu a skupinovú diskusiu k vyhodnoteniu kvízu 1. úrovne hry a obrázkového 

testu si vyhľadajte informácie o Hollandovej typológii osobnosti a pracovného prostredia. 

Bez znalosti tejto typológie by ste o výsledku testu so žiakmi hovoriť nemali. V hre je stručný 

popis typológie v záložke „Tvoj záujmový profil“, ktorá sa žiakom otvára až po postavení 

všetkých budov v 1. úrovni hry. Aj z tohto dôvodu by bolo dobré, keby ste hru dohrali až do 

otvorenia záložky „Tvoj záujmový profil“. 

 



Dostupné zdroje: 

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/hollandova-typologie-pracovnich-prostredi-a-

osobnostnich-typu/ 

https://www.zsbystrice.cz/images/dokumenty/holland_typology.pdf 

https://test-osobnosti.riasec.cz/co-je-to-riasec/ 

Scenáre pre skupinovú prácu 

1.1 Počet obyvateľov miest 

Cieľ: Motivovať žiakov k hraniu a dosiahnutiu čo najvyššieho počtu obyvateľov. 

 

Postup: 

1) Žiaci v skupinkách navrhnú kam a ako sa budú zaznamenávať počty obyvateľov 

mesta. 

2) Žiaci si stanovia cieľový počet obyvateľov. 

3) Žiaci vymyslia bonus pre toho, kto vyhrá. 

4) Žiaci vytvoria zoznam hráčov a vyvesia ho na nástenku, alebo si urobia zdielanú 

tabuľku na Google disku. 

5) Každý hráč aspoň jedenkrát týždenne aktualizuje počet obyvateľov svojho mesta. 

6) Žiaci vyhlásia víťaza, ktorý dostane bonus. 

1.2 Misie 

Cieľ: Motivovať žiakov k hraniu misií.  

 

Postup: 

1) Žiaci majú za úlohu splniť 5 misií. 

2) Žiaci súťažia v tom, kto misie splní bezchybne.  

1.3 Tvoj záujmový profil v Hollandove hexagonu 

Cieľ: Žiaci sa oboznámia s Hollandovou typológiou osobnosti a pracovného prostredia. 

 

Postup:  

1) Zoznámte študentov s Hollandovou typológiou osobnosti a pracovného prostredia. 

 

John L. Holland (1919-2008) skúmal osobnosť a voľbu povolania a vo svojom výskume dospel 

k poznaniu, že rôzne typy osobnosti sa hodia do rôznych pracovných prostredí, a definoval 

základné princípy svojej teórie: 

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/hollandova-typologie-pracovnich-prostredi-a-osobnostnich-typu/
https://pruvodcekarierou.zkola.cz/hollandova-typologie-pracovnich-prostredi-a-osobnostnich-typu/
https://www.zsbystrice.cz/images/dokumenty/holland_typology.pdf
https://test-osobnosti.riasec.cz/co-je-to-riasec/


- dôležitým determinantom pracovnej spokojnosti je vzájomné pôsobenie medzi 

typom osobnosti a pracovným prostredím, 

- ľudia rovnakého osobnostného typu vytvárajú špecifické pracovné prostredie, 

- ľudia, ktorí pracujú v prostredí podobnom ich osobnostnému typu, majú väčšiu 

pravdepodobnosť, že budú v pracovnom živote úspešní a spokojní. 

 

Na základe postojov k veciam a ľuďom, myšlienok a tvrdých údajov Holland definoval šesť 

rôznych typov osobnosti a pracovných prostredí 

- R - Realistický typ, lekári 

- I - Investigatívny typ, myslitelia 

- A - Umelecký typ, kreatívci 

- S - Sociálny typ, pomocníci 

- E - Podnikateľský typ, presvedčovatelia 

- C - Konvenčný typ, organizátori 

 

Hollandova typológia sa stala dominantnou v oblasti kariérového poradenstva. Na jej základe 

bolo vyvinutých niekoľko diagnostických nástrojov a stala sa inšpiráciou aj pre vývoj ďalších 

diagnostických nástrojov používaných v kariérovom poradenstve. 

 

Ľudia ani pracovné prostredie sa zvyčajne nedefinujú výlučne podľa jedného z týchto šiestich 

typov. Pre lepšiu charakteristiku sa preto zvyčajne pracuje s trojicou písmen v poradí 

prevládajúceho typu. Napríklad RIA rád pracuje rukami (R), ale má tiež tendenciu vymýšľať 

nové veci (I) a má umelecké sklony (A).  

 

Holland znázornil svoju typológiu v šesťuholníku, ktorý obsahuje aj určité vzory, ktoré nie sú 

na prvý pohľad zrejmé. Ide najmä o polohu troch písmen v šesťuholníku. Ak sú písmená 

vedľa seba (napr. kombinácia písmen bez ohľadu na ich poradie RIA, IAS, RCE, CES atď.), 

záujmy danej osobnosti nie sú v rozpore a výber povolania by mal byť jednoduchší. Naopak, 

ak sú písmená na opačných stranách šesťuholníka (napr. kombinácia RAE, ISC, bez ohľadu na 

ich poradie), je zrejmý konflikt v záujmoch osobnosti o veci a ľudí, idey a pevné dáta a výber 

povolania sa zdá byť ťažší. 

2) Skopírujte a rozdajte žiakom pracovný list "Pracovný list: Váš záujmový profil v 

Hollandovom šesťuholníku" a postupujte podľa zadania na tomto pracovnom liste.  

3) Poskytnite žiakom spätnú väzbu. Diskutujte s nimi o tom, či trojmiestny kód RIASEC, 

ktorý vymysleli, zodpovedá tomu, za koho sa považujú. 

  



Ľudia, ktorí sú radi 

v spoločnosti iných 

ľudí, radi 

pomáhajú, radia, 

učia, liečia a 

starajú sa o iných. 

 Pracovní list: Tvoj záujmový profil z Hollandova hexagonu 

- Pozorne si prečítajte opis šiestich osobnostných typov v šesťuholníku, ako ich definoval 

John L. Holland, a zakrúžkujte všetko, čo vám vyhovuje. 

- K typu osobnosti, ktorý ste zakrúžkovali najviac, napíšte jeden (1). 

- Potom vyberte typ osobnosti na druhom a treťom mieste a označte ich dvojkou (2) a 

trojkou (3). 

- Zapíšte svoj kód RIASEC do tabuľky pod šesťuholníkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môj kód RIASEC z Hollandovho 
hexagonu 

   

 

 

Ľudia, ktorí radi 

študujú, učia sa nové 

veci, skúmajú, 

analyzujú, riešia rôzne 

úlohy a problémy a 

vymýšľajú nové veci a 

prístupy. 

S-Sociálny typ 

„Pomocníci“ 

E-Podnikateľský typ 

„Presvedčovatelia“ 

A-Umelecký typ 

„Kreativci“ 
C-Konvenční typ 

„Organizátori“ 

I-Investigatívny typ 

„Myslitelia“ 

R-Realistický typ 

„Praktici“ 

Ľudia, ktorí majú umelecké sklony, 

vyhľadávajú prostredie bez prísnych 

pravidiel, radi uplatňujú svoju 

kreativitu, hrajú na hudobný nástroj, 

tancujú alebo hrajú divadlo. 

Ľudia, ktorí radi pracujú s údajmi, 

majú administratívne a numerické 

zručnosti, zaoberajú sa detailmi a 

dodržiavajú pokyny, ktoré  

vypracovali iní ľudia. 

Ľudia, ktorí radi ovplyvňujú 

iných ľudí, majú radi nadra-

dené postavenie, dokážu 

presvedčiť a viesť ľudí, sú 

orientovaní na cieľ a majú 

ekonomické ciele. 

Ľudia, ktorí radšej 

pracujú rukami a 

rôznymi nástrojmi, 

obsluhujú stroje, 

pestujú rastliny, 

starajú sa o zvieratá a 

radi sú v prírode. 



1.4 Tvoj záujmový profil zo C-Game 

Cieľ: Žiaci sa zoznámia s Hollandovou typológiou osobnosti a pracovného prostredia. 

 

Postup: 

1) Žiaci dohrajú hru tak, aby sa im otvorila záložka „Tvoj záujmový profil“. 

2) Žiaci vyplnia pracovný list „Tvoj záujmový profil“ (viď nasledujúca strana).  

3) Žiaci rozdelení do 6 skupín namaľujú na list papiera jedno z 6 písmen RIASEC (jeden 

list papiera = jedno písmeno) a prepíšu naň hlavné charakteristiky osôb, ktoré sú 

uvedené vo vysvetlení Hollandovej typológie osobnosti a pracovného prostredia a 

rozvešajú ich po učebni tak, aby sa k nim vošla skupinka žiakov. 

4) Žiaci sa zoskupia k písmenám podľa toho, ktoré písmeno im vyšlo ako najsilnejšie. Na 

začiatku si zvolia, či budú vychádzať z výsledkov kvízu z 1. úrovne alebo 

z Obrázkového testu.  

5) Žiaci prečítajú charakteristiku osôb a diskutujú o tom, či sa daná charakteristika na 

nich hodí. 

6) Skupina si zvolí svojho hovorcu, ktorý povie, koľko žiakov sa kladne vyjadrilo 

k výsledku svojho testu. 

 

  



 Pracovný list „Tvoj záujmový profil“ z C-Game 

 

K vyplneniu tohto pracovného listu je potrebné otvoriť 

„Súhrn informácii o tvojej hre“ 

a potom „Tvoj záujmový profil“. 

Ak nejde otvoriť, je potrebné 

postaviť zostávajúce budovy 1. 

úrovne hry a obsadiť pár voľných 

pracovných miest. 

 

 

 

 

Do nasledujúcich tabuliek sa odpíšu výsledky „Tvojho 

záujmového profilu“.  

 

Tu je ukážka, ako na to: 

 

 

 

 

 

 

Výsledok kvízu 1. úrovne hry 

 

 

 

 

 

 

Výsledok obrázkového testu 

 

 

 

 

Zhodujú sa výsledky oboch testov, alebo sú veľmi rozdielne? 

Dosiahnuté % 

R I A S E C 

54 50 47 22 60 50 

Poradie písmen 

1 2 3 4 5 6 

E R I C A S 

Dosiahnuté % 

R I A S E C 

      

Poradie písmen 

1 2 3 4 5 6 

      

Dosiahnuté % 

R I A S E C 

      

Poradie písmen 

1 2 3 4 5 6 

      



1.5 Záujmové profily 4 fiktívnych osôb 

Cieľ: Osvojiť si Hollandovu typológiu osobnosti a pracovného prostredia. 

 

Postup: 

1) Skopírujte a rozdajte pracovný list "Záujmový profil 4 fiktívnych osôb" a postupujte so 

žiakmi podľa zadania na pracovnom liste.  

2) Poskytnite žiakom spätnú väzbu. Prediskutujte s nimi záujmový profil týchto 4 osôb. 

 

Riešenie: 

1) Hanin trojmiestny RIASEC kód 

I – Investigatívny typ: 
riešenie logických 
problémov 

C – Konvenčný typ: práca 
s dáty 

A – Umelecký typ: rada 
uplatňuje svoju kreativitu 

 

2) Jakubov trojmiestny RIASEC kód 

A – Umelecký typ: rád kreslí I – Investigatívny typ: rád sa 
učí nové veci 

S – Sociálny typ: rád 
spolupracuje s lekármi 

 

3) Lenkin trojmiestny RIASEC kód 

E – Podnikateľský typ: 
podniká vo fitnes štúdiu, 
presvedčuje klienty fitnes 
štúdia o správnom 
vykonávaní cvikov  

S – Sociálny typ: stará sa 
o klienty svojho fitnes štúdia 

A – Umelecký typ: rada 
využíva svoju kreativitu na 
vytvorenie príjemnej 
atmosféry vo fitnes štúdiu 

 

4) Adamov trojmiestny RIASEC kód 

R – Realistický typ: baví ho 
práca rukami a nástrojmi  

E – Podnikateľský typ: 
podniká vo svojom oboru 

I – Investigatívny typ: hľadá 
spôsoby oprav a výroby 

 

  



 Pracovný list: Záujmový profil 4 fiktívnych osôb  

Pozorne si prečítajte, čo o sebe každá osoba hovorí, a uhádnite jej trojmiestny kód RIASEC. 

1) Hanka, sociologička, výskumná pracovnica  

Hana o sebe hovorí:  "Najradšej riešim logické situácie a problémy, rada ich 

vyhľadávam a uplatňujem pri ich riešení svoju kreativitu. Mám 

rada rôzne hádanky, hlavolamy, ale rada hrám aj strategické 

hry. Zaujíma ma vplyv sociálnych zmien na spoločnosť. " 

Hanin trojmiestny RIASEC kód 

   

 

2) Jakub, vedecký a lekársky ilustrátor 

Jakub o sebe hovorí: "Odmalička som rád kreslil veci okolo seba. Dokážem kresliť 

abstraktne aj veľmi realisticky, čo využívam vo svojej práci. 

Veľmi sa zaujímam o medicínu a rád sa učím nové veci. Baví ma 

pracovať s lekármi a kresliť pre nich realistické obrázky." 

Jakubov trojmiestny RIASEC kód 

   

 

3) Lenka, majiteľka fitnesu, športová trénerka 

Lenka o sebe hovorí: „Rada športujem, ale aj zostavujem tréningové plány pre 

druhých a vediem ich, aby robili cviky správne. Som veľmi rada, 

že je moje fitnes štúdio obľúbené, že sa mi v ňom podarila 

urobiť príjemná atmosféra.“ 

Lenkin trojmiestny RIASEC kód 

   

 

4) Adam, zvárač kovov  

Adam o sebe hovorí: „Baví ma tvoriť rukami. Viem nielen zvárať, ale aj na inak 

obrábať a spracovávať kovové materiály. Mám na tom založenú 

živnosť. Pre niektoré výrobky si vopred vytváram technické 

výkresy a vymýšľam, ako ich vyrobiť.“ 

Adamov trojmiestny RIASEC kód 
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