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Příloha 1 – Rozhovor s ledními hokejisty
Rozhovor s Petrem Kumstátem
Jak byste se popsal z hlediska tradičního modelu temperamentu, tedy jestli jste sangvinik,
melancholik, cholerik či flegmatik?
„Myslím si, že jsem v tomto ohledu vyrovnaný a rozhodně nejsem cholerik. Všechno se snažím
řešit v klidu a než něco udělám, hodně nad tím přemýšlím. Flegmatik v pravém slova smyslu
ale taky rozhodně nejsem, protože věci relativně dost prožívám a často bývám hodně
nervózní, ale snažím se to na sobě nedávat znát.“
Rozlišujete z hlediska motivace a prožitku zápasy základní části a play off?
„Nerozlišuju. Snažím se na každý zápas připravit stejně, a když vyjedu na led, nevnímám nic
jiného než hru. Už jsem v kariéře zažil hodně a dřív jsem byl ve stresu z každého utkání a
v play off samozřejmě tenhle problém gradoval. Zjistil jsem ale, že mě to zbytečně odvádí od
maximálního výkonu, takže se snažím neřešit nic jiného než svoji hru.“
Rozhovor s Miroslavem Formanem
Jak byste se popsal z hlediska tradičního modelu temperamentu, tedy jestli jste sangvinik,
melancholik, cholerik či flegmatik?
„Pokud mám mluvit úplně na rovinu, tak se snažím být flegmatik a v životě se mi to i daří, ale
na ledě se to občas změní. Nechci říct, že jednám cholericky, ale umím dát najevo emoce, když
je potřeba. Třeba tím, že se nebojím rozdat tvrdší ránu a počítám, že ji i dostanu. Svým
způsobem mi to i pomáhá k lepšímu výkonu a často to nabudí i tým a fanoušky, takže v tomto
ohledu jsem asi spíše extrovert.“
Rozlišujete z hlediska motivace a prožitku zápasy základní části a play off?
„Musím se přiznat, že ten rozdíl vnímám. Všechno začíná už motivací a vzhledem k tomu, že
v dlouhodobé části hrajete dvaapadesát zápasů a ne každý má úplně super úroveň a diváckou

kulisu, je těžké se stoprocentně motivovat zcela pokaždé. Zápasy proti silným soupeřům na
plných stadionech prožívám úplně jinak. V play off mám pak úplně speciální motivaci
v každém zápase, protože tam jde o všechno.“

Rozhovor s Janem Buchtelem
Jak byste se popsal z hlediska tradičního modelu temperamentu, tedy jestli jste sangvinik,
melancholik, cholerik či flegmatik?
„Navenek se snažím nedávat emoce najevo, ale uvnitř si občas připadám jak časovaná
bomba. Možná právě proto, že neumím včas upustit páru, to pak občas bouchne. Když se mi
něco nepovede nebo cítím křivdu, hodně to prožívám, ale málokdy se ozvu nebo to hned řeším,
takže v tom se cítím jako introvert.“
Rozlišujete z hlediska motivace a prožitku zápasy základní části a play off?
„Snažím se přistupovat ke každému zápasu stejně a odvést maximální výkon pro tým, ale
v play off pochopitelně motivace stoupá. Strašně moc si užívám klíčové zápasy a vždycky
toužím je pro naše mužstvo a fanoušky rozhodnout. Miluji ten pocit, kdy vstřelím gól a vím, že
to znamená vítězství. Na druhou stranu i některé zápasy v základní části jako třeba proti
Brnu, Pardubicím nebo Hradci Králové jsou pro mě na úrovni play off.“
Rozhovor s Lukášem Pechem
Jak byste se popsal z hlediska tradičního modelu temperamentu, tedy jestli jste sangvinik,
melancholik, cholerik či flegmatik?
„Ze všeho nejvíc by na mě asi seděl sangvinik, protože se snažím s ničím si moc nelámat
hlavu a spíš ze všeho udělat srandu. V tomto ohledu jsem spíše extrovert a flegmatik v tom, že
máloco mě dokáže naštvat. Ani si nepamatuju, kdy jsem třeba naposledy zakřičel na
rozhodčího nebo se při utkání rozčiloval.“
Rozlišujete z hlediska motivace a prožitku zápasy základní části a play off?
„Ani ne. Já se snažím hokejem hlavně bavit, protože vím, že už ho dlouho hrát nebudu.
Extraligu jsem si pořádně zahrál až v nějakých třiadvaceti letech, takže si vážím každého
zápasu, který v ní odehraju. V play off je větší motivace hlavně kvůli fanouškům a vědomí, že
v případě úspěchu máte šanci vyhrát titul. Povedlo se mi to zatím jednou v kariéře
v Karlových Varech a je to krásný zážitek.“

Rozhovor s Danielem Přibylem
Jak byste se popsal z hlediska tradičního modelu temperamentu, tedy jestli jste sangvinik,
melancholik, cholerik či flegmatik?
„O všem hodně přemýšlím a zároveň se snažím být vyrovnaný a učím se nepodléhat tlaku a
negativním vlivům. Obou těchto věcí už jsem si užil dost a snažím se na sobě pracovat, abych
byl odolný. Máloco mě rozčílí, já snad nikdy na nikoho ani nezvýšil hlas, natož abych propadl
v nějaký cholerický záchvat. Dřív jsem všechno dusil v sobě a neuměl se toho zbavit, teď už se
ale cítím daleko vyrovnanější.“
Rozlišujete z hlediska motivace a prožitku zápasy základní části a play off?
„Motivuju se a prožívám svůj výkon a ten se snažím podat maximální v každém zápase.
Utkání play off jsou speciální svou atmosférou, ale myslím si, že to platí hlavně pro fanoušky.
My hrajeme hru pro ně, jsme herci, kteří jsou ve svých rolích a někdo v těch rolích odvede
lepší a někdo horší výkon. Za každé situace se snažím zachovat klid a soustředit se na sebe,
abych měl dobrý pocit ze své práce. Ale pořád je to jen sport, a i když se něco nepovede, nejde
o život.“

Příloha 2 – rozhovor s Josefem Jandačem, hlavním trenérem HC Sparta Praha
Jak byste charakterizoval vašeho svěřence Petra Kumstáta?
„Petra mám rád pro jeho povahu. Podle mě je to velmi zkušený hokejista, který ale na svůj
věk vykazuje pořád velmi dobrou extraligovou výkonnost. V extralize se a vrcholné úrovni
pohybuje už řadu let a v minulosti se stal i nejlepším střelcem celé soutěže a zahrál si za
reprezentaci, nicméně postupem času se spíš stává klasický dělníkem ledu.“
Z pohledu kouče mužstva je to tedy hráč, kterého máte rád?
„Každý trenér by chtěl mít v týmu takového hráče, který odehraje všechna střídání na
maximum, a to ať se jedná o srpnový přípravný zápas, nebo finále play off. Toho si na něm
cením asi nejvíce a myslím si, že to tak měli i trenéři přede mnou. Ostatně právě proto jsme
ho před třemi lety do Sparty tak moc chtěli. Ke každému cvičení v posilovně, na tréninku i
v zápase přistoupí na sto procent. Je to jeden z nejlepších hráčů v soutěži na oslabení,
zblokuje velké množství střel a je vzhledem ke své postavě velmi dobře fyzicky vybavený.“
Jak byste charakterizoval dalšího útočníka, kterým je Miroslav Forman?
„Míra je hráč, který nikdy neoplýval extrémním hokejovým talentem jako někteří jeho
vrstevníci, nicméně už od dorosteneckých let dokazoval, že správným přístupem lze dosáhnout
mnohé.“
Čili je to hráč, u něhož píle a trénink byly rozhodujícími faktory pro posun do vrcholného
hokeje?
„Dá se to tak říct. On v mládeži opravdu moc nevyčníval. Když si vzpomenu, jak jsem
trénoval ještě v Liberci a v Budějovicích, často jsem sledoval zápasy dorostenců a juniorů. A
Míra Forman mě zaujal, ale nijak extra jsem ho nepovažoval za talentovaného hráče.
Postupem času se ovšem vypracoval mezi klíčové hráče Sparty, ale má trochu sklony k usnutí
na vavřínech.“
Jak se to projevuje?
„To je různé. Často jsem třeba zažil, že jej v tréninku něco nebavilo, a tak prostě cvičení
jednoduše odfláknul. I v utkání se nezřídka kdy stalo, že se mu něco nepovedlo nebo nedostal
od spoluhráčů přihrávku, jak chtěl, a v tu chvíli během vteřiny ztratil ten svůj pověstný drive,
který jej dostal právě až mezi nejlepší extraligové hráče. Přesto se ale jedná o hráče, který by
se rozkrájel pro tým a nebojí se postavit i těm nejobávanějším tvrďákům z mužstva soupeře.

Už mockrát to ukázal v soubojích, kdy shodil rukavice proti těm nejlepším bitkařům
extraligy.“
Jak byste charakterizoval útočníka Jana Buchteleho?
„Buchta je pro mě hodně speciální hráč, rok jsem ho vedl v Pardubicích, když se dostával
v áčku mezi potřebné hráče. Je to talentovaný kluk, silově velmi dobře vybavený hokejista
s obrovským fyzickým fondem. Jeho hra je založená na maximálním nasazení, dohrávání
osobních soubojů a dobrém bruslení, které je však taky hodně silové.
Má to nějaký vliv na jeho hru, potažmo fyzickou výdrž?
„Řekl bych to trochu jinak: Znamená to, že Honza má sice velké zrychlení a dokáže leckomu
ujet, ale stojí ho to hodně sil, které mu v závěru střídání mohou chybět. Jeho největší zbraní je
však dobré čtení hry a vynikající střela rychlým příklepem. V tomto ohledu patří mezi tři
nejlepší hráče celé extraligy.
U takového hráče se nabízí otázka na ryzí hodnocení temperamentu…
„Honza se vyznačuje velkou bojovností a emotivním prožíváním zápasů. Na druhou stranu,
pokud se mu něco nepodaří, těžko se dokáže oprostit od negativních vlivů, a to jej často
oslabuje v jeho výkonu. Určitě to není flegmatický kluk, naopak nad vším hodně přemýšlí a
dost věcí sobě drží. Prostě takový výbušný introvert.“
Co byste řekl o charakteristice Lukáše Pecha, dalšího klíčového útočníka vašeho mužstva?
„Lukáš je typický vyčůránek, abych tak řekl. Zkrátka je to klasický hokejista staré české školy,
která si vždy zakládala na netradičních řešeních standardních situací. Je menšího vzrůstu,
hodně rychlý bruslař, a hlavně strašně šikovný hokejista. Přesně ví z pozice středního
útočníka a tvůrce hry, kdy a kam přihrát, a navíc umí dát gól. Extraligu začal hrát až
v pokročilém věku, takže je na něm vidět, jak si váží toho, kam až se dostal. A taky je to velký
smíšek a pořád ho v kabině slyšíte, jak si z někoho dělá srandu, taková veselá povaha, co si
z ničeho nic nedělá.“
Má tedy z vašeho pohledu vůbec nějaké negativní vlastnosti?
„Když budete chtít, u každého hokejisty je najdete. Ale u Lukše jich moc není, je hodně
otevřený a pořád je v kabině i na střídačce slyšet. Ale jsou i chvíle, kdy ukáže svůj nesouhlas.
Když ode mě jeden čas nedostával tolik prostoru na ledě, dával to trošku najevo. Ne že by
něco flákal, ale prostě na něm bylo vidět, jak je lidově řečeno kyselý. Ale v jádru je to moc
hodný kluk.“

Posledním hráčem je Daniel Přibyl. Jak byste jej charakterizoval?
„Dan patří mezi velmi talentované hokejisty a v poslední sezoně šel výkonnostně hodně
nahoru. Je vidět, že dozrál jak hokejově, tak i svým chováním a přístupem.“
Říkáte, že dozrál. To znamená, že vždycky nebyl jeho přístup a chování ideální?
„Přesně tak. Když jsem ho v devatenácti vzal do áčka a dal mu šanci, často se choval všelijak
a mockrát se mu něco nelíbilo a řešil to, namísto aby zatnul zuby a makal. V tom se hodně
změnil, je to chytrý, přemýšlivý kluk, který má obrovský potenciál a jeho budoucnost je určitě
v zámoří a doufám, že i v NHL.“
Jak byste jej popsal z hlediska temperamentu?
„Je velmi těžké jakéhokoliv hokejistu a vůbec člověka zaškatulkovat a říct, že je bezvýhradný
flegmatik, cholerik, sangvinik nebo melancholik. Tak to prostě nefunguje a je potřeba brát
v potaz hodně jeho vlastností. Dan na ledě může působit trochu flegmaticky a on takový i
trochu je, nicméně o všem hodně přemýšlí. Má zvláštní styl bruslení vzhledem ke své postavě,
ale málokterý hráč je tak šikovný a hokejově inteligentní jako on.“

Příloha 3 – Eysenckův dotazník temperamentu
Odpovědi Petra Kumstáta:
1. Toužíte často po vzruchu kolem sebe?
NE
2. Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří vám rozumí?
ANO
3. Jste obyčejně bez starostí?
NE
4. Dělá vám značné těžkosti říct někomu „ne“?
ANO
5. Než se do něčeho pustíte, promýšlíte si to napřed?
ANO
6. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy svůj slib, i kdyby to bylo spojeno s
nepříjemnostmi?
ANO
7. Máte často střídavě dobrou a špatnou náladu?
NE
8. Jednáte a mluvíte obyčejně rychle, bez dlouhého rozmýšlení?
NE
9. Cítíte se někdy „bídně“ a ani nevíte proč?
NE
10. Udělal byste skoro cokoli, jen abyste dokázal, že to dovedete?
NE
11. Stáváte se najednou nesmělým, když chcete mluvit s cizí osobou, která vás nějak
přitahuje?
NE
12. Stává se vám občas, že se rozhněváte a neovládnete se?

NE
13. Jednáte často pod vlivem okamžiku?
NE
14. Trápíte se často nad tím, že jste udělal nebo řekl něco, co jste neměl?
ANO
15. Obyčejně raději čtete, než se setkáváte a mluvíte s lidmi?
NE
16. Jste poměrně snadno dotčen?
NE
17. Chodíte rád a často do společnosti?
NE
18. Míváte občas myšlenky či nápady, o nichž byste si nepřáli, aby je jiní lidé znali?
NE
19. Býváte někdy plný energie a jindy opět velmi ochablý?
ANO
20. Máte raději málo přátel, ale zato opravdových?
ANO
21. Oddáváte se často snění?
ANO
22. Když na vás někdo křičí, odpovídáte též křikem?
NE
23. Trápí vás často pocity viny?
NE
24. Jsou všechny vaše návyky dobré a žádoucí?
NE
25. Dovedete se obyčejně ve veselé společnosti značně uvolnit a rozveselit?

ANO
26. Řekl byste o sobě, že jste přecitlivělý anebo, že žijete v napětí?
NE
27. Pokládají vás lidé za velmi živého člověka?
NE
28. Když uděláte něco důležitého, máte pak často pocit, že jste to mohl udělat lépe?
ANO
29. Jste většinou tichý, když jste mezi lidmi?
ANO
30. Řeknete také někdy klep?
ANO
31. Honí se vám v hlavě myšlenky tak, že nemůžete spát?
NE
32. Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v knize, než byste o tom s někým
hovořil?
NE
33. Míváte pocity bušení či svírání srdce?
ANO
34. Máte rád takový druh práce, při níž se musíte velmi soustředit?
ANO
35. Míváte záchvaty třesu či chvění?
NE
36. Přihlásil byste se ke clu vždy vše, i kdybyste věděl, že celníci by na nic nepřišli?
ANO
37. Je vám protivný pobyt ve společnosti, kde si jeden dělá žerty z druhého?
NE

38. Rozčílíte se snadno?
NE
39. Máte rád činnost, která vyžaduje rychlé rozhodování?
NE
40. Děláte si starosti z „hrozných věcí“, které by se mohly přihodit?
ANO
41. Pohybujete se pomalu a beze spěchu?
ANO
42. Přišel jste někdy pozdě na schůzku či do práce?
ANO
43. Míváte často děsivé sny?
NE
44. Bavíte se s lidmi tak rád, že si neodpustíte žádnou příležitost dát se do řeči s cizí
osobou?
NE
45. Trpíte různými tělesnými bolestmi a trápením?
NE
46. Byl byste hodně nešťastný, kdybyste se nemohl po většinu dne vídat s mnoha lidmi?
NE
47. Řekl byste o sobě, že jste nervózní?
ANO
48. Jsou mezi vašimi známými lidé, které vůbec nemáte rád?
NE
49. Řekl byste o sobě, že máte dost sebedůvěry?
NE
50. Cítíte se snadno dotčen, když se na vás, nebo na vaší práci najdou chyby?

NE
51. Bývá vám zatěžko opravdově se bavit v živé a veselé společnosti?
NE
52. Trpíte pocity méněcennosti?
NE
53. Dovedete snadno oživit poněkud nudnou společnost?
NE
54. Mluvíte někdy o věcech, o nichž nic nevíte?
NE
55. Děláte si starosti o své zdraví?
NE
56. Děláte si rád legraci z druhých?
ANO
57. Trpíte nespavostí?
ANO

Odpovědi Miroslava Formana:
1. Toužíte často po vzruchu kolem sebe?
ANO
2. Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří vám rozumí?
NE
3. Jste obyčejně bez starostí?
ANO
4. Dělá vám značné těžkosti říct někomu „ne“?
ANO
5. Než se do něčeho pustíte, promýšlíte si to napřed?

ANO
6. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy svůj slib, i kdyby to bylo spojeno s
nepříjemnostmi?
ANO
7. Máte často střídavě dobrou a špatnou náladu?
NE
8. Jednáte a mluvíte obyčejně rychle, bez dlouhého rozmýšlení?
NE
9. Cítíte se někdy „bídně“ a ani nevíte proč?
NE
10. Udělal byste skoro cokoli, jen abyste dokázal, že to dovedete?
ANO
11. Stáváte se najednou nesmělým, když chcete mluvit s cizí osobou, která vás nějak
přitahuje?
NE
12. Stává se vám občas, že se rozhněváte a neovládnete se?
ANO
13. Jednáte často pod vlivem okamžiku?
ANO
14. Trápíte se často nad tím, že jste udělal nebo řekl něco, co jste neměl?
NE
15. Obyčejně raději čtete, než se setkáváte a mluvíte s lidmi?
NE
16. Jste poměrně snadno dotčen?
ANO
17. Chodíte rád a často do společnosti?
ANO

18. Míváte občas myšlenky či nápady, o nichž byste si nepřáli, aby je jiní lidé znali?
NE
19. Býváte někdy plný energie a jindy opět velmi ochablý?
ANO
20. Máte raději málo přátel, ale zato opravdových?
ANO
21. Oddáváte se často snění?
NE
22. Když na vás někdo křičí, odpovídáte též křikem?
NE
23. Trápí vás často pocity viny?
NE
24. Jsou všechny vaše návyky dobré a žádoucí?
ANO
25. Dovedete se obyčejně ve veselé společnosti značně uvolnit a rozveselit?
ANO
26. Řekl byste o sobě, že jste přecitlivělý anebo, že žijete v napětí?
NE
27. Pokládají vás lidé za velmi živého člověka?
NE
28. Když uděláte něco důležitého, máte pak často pocit, že jste to mohl udělat lépe?
ANO
29. Jste většinou tichý, když jste mezi lidmi?
NE
30. Řeknete také někdy klep?
ANO

31. Honí se vám v hlavě myšlenky tak, že nemůžete spát?
NE
32. Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v knize, než byste o tom s někým
hovořil?
NE
33. Míváte pocity bušení či svírání srdce?
NE
34. Máte rád takový druh práce, při níž se musíte velmi soustředit?
NE
35. Míváte záchvaty třesu či chvění?
NE
36. Přihlásil byste se ke clu vždy vše, i kdybyste věděl, že celníci by na nic nepřišli?
NE
37. Je vám protivný pobyt ve společnosti, kde si jeden dělá žerty z druhého?
NE
38. Rozčílíte se snadno?
ANO
39. Máte rád činnost, která vyžaduje rychlé rozhodování?
ANO
40. Děláte si starosti z „hrozných věcí“, které by se mohly přihodit?
ANO
41. Pohybujete se pomalu a beze spěchu?
NE
42. Přišel jste někdy pozdě na schůzku či do práce?
ANO
43. Míváte často děsivé sny?

NE
44. Bavíte se s lidmi tak rád, že si neodpustíte žádnou příležitost dát se do řeči s cizí
osobou?
NE
45. Trpíte různými tělesnými bolestmi a trápením?
NE
46. Byl byste hodně nešťastný, kdybyste se nemohl po většinu dne vídat s mnoha lidmi?
ANO
47. Řekl byste o sobě, že jste nervózní?
NE
48. Jsou mezi vašimi známými lidé, které vůbec nemáte rád?
ANO
49. Řekl byste o sobě, že máte dost sebedůvěry?
ANO
50. Cítíte se snadno dotčen, když se na vás, nebo na vaší práci najdou chyby?
ANO
51. Bývá vám zatěžko opravdově se bavit v živé a veselé společnosti?
NE
52. Trpíte pocity méněcennosti?
NE
53. Dovedete snadno oživit poněkud nudnou společnost?
ANO
54. Mluvíte někdy o věcech, o nichž nic nevíte?
ANO
55. Děláte si starosti o své zdraví?
NE

56. Děláte si rád legraci z druhých?
ANO
57. Trpíte nespavostí?
ANO

Odpovědi Jana Buchteleho:
1. Toužíte často po vzruchu kolem sebe?
NE
2. Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří vám rozumí?
ANO
3. Jste obyčejně bez starostí?
NE
4. Dělá vám značné těžkosti říct někomu „ne“?
NE
5. Než se do něčeho pustíte, promýšlíte si to napřed?
ANO
6. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy svůj slib, i kdyby to bylo spojeno s
nepříjemnostmi?
ANO
7. Máte často střídavě dobrou a špatnou náladu?
ANO
8. Jednáte a mluvíte obyčejně rychle, bez dlouhého rozmýšlení?
NE
9. Cítíte se někdy „bídně“ a ani nevíte proč?
ANO
10. Udělal byste skoro cokoli, jen abyste dokázal, že to dovedete?

NE
11. Stáváte se najednou nesmělým, když chcete mluvit s cizí osobou, která vás nějak
přitahuje?
ANO
12. Stává se vám občas, že se rozhněváte a neovládnete se?
ANO
13. Jednáte často pod vlivem okamžiku?
ANO
14. Trápíte se často nad tím, že jste udělal nebo řekl něco, co jste neměl?
ANO
15. Obyčejně raději čtete, než se setkáváte a mluvíte s lidmi?
ANO
16. Jste poměrně snadno dotčen?
NE
17. Chodíte rád a často do společnosti?
NE
18. Míváte občas myšlenky či nápady, o nichž byste si nepřáli, aby je jiní lidé znali?
ANO
19. Býváte někdy plný energie a jindy opět velmi ochablý?
ANO
20. Máte raději málo přátel, ale zato opravdových?
ANO
21. Oddáváte se často snění?
NE
22. Když na vás někdo křičí, odpovídáte též křikem?
NE

23. Trápí vás často pocity viny?
ANO
24. Jsou všechny vaše návyky dobré a žádoucí?
NE
25. Dovedete se obyčejně ve veselé společnosti značně uvolnit a rozveselit?
NE
26. Řekl byste o sobě, že jste přecitlivělý anebo, že žijete v napětí?
ANO
27. Pokládají vás lidé za velmi živého člověka?
NE
28. Když uděláte něco důležitého, máte pak často pocit, že jste to mohl udělat lépe?
ANO
29. Jste většinou tichý, když jste mezi lidmi?
ANO
30. Řeknete také někdy klep?
ANO
31. Honí se vám v hlavě myšlenky tak, že nemůžete spát?
NE
32. Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v knize, než byste o tom s někým
hovořil?
ANO
33. Míváte pocity bušení či svírání srdce?
NE
34. Máte rád takový druh práce, při níž se musíte velmi soustředit?
NE
35. Míváte záchvaty třesu či chvění?

NE
36. Přihlásil byste se ke clu vždy vše, i kdybyste věděl, že celníci by na nic nepřišli?
ANO
37. Je vám protivný pobyt ve společnosti, kde si jeden dělá žerty z druhého?
NE
38. Rozčílíte se snadno?
ANO
39. Máte rád činnost, která vyžaduje rychlé rozhodování?
NE
40. Děláte si starosti z „hrozných věcí“, které by se mohly přihodit?
NE
41. Pohybujete se pomalu a beze spěchu?
ANO
42. Přišel jste někdy pozdě na schůzku či do práce?
ANO
43. Míváte často děsivé sny?
NE
44. Bavíte se s lidmi tak rád, že si neodpustíte žádnou příležitost dát se do řeči s cizí
osobou?
NE
45. Trpíte různými tělesnými bolestmi a trápením?
NE
46. Byl byste hodně nešťastný, kdybyste se nemohl po většinu dne vídat s mnoha lidmi?
NE
47. Řekl byste o sobě, že jste nervózní?
ANO

48. Jsou mezi vašimi známými lidé, které vůbec nemáte rád?
NE
49. Řekl byste o sobě, že máte dost sebedůvěry?
NE
50. Cítíte se snadno dotčen, když se na vás, nebo na vaší práci najdou chyby?
ANO
51. Bývá vám zatěžko opravdově se bavit v živé a veselé společnosti?
ANO
52. Trpíte pocity méněcennosti?
ANO
53. Dovedete snadno oživit poněkud nudnou společnost?
NE
54. Mluvíte někdy o věcech, o nichž nic nevíte?
NE
55. Děláte si starosti o své zdraví?
NE
56. Děláte si rád legraci z druhých?
ANO
57. Trpíte nespavostí?
NE

Odpovědi Lukáše Pecha:
1. Toužíte často po vzruchu kolem sebe?
ANO
2. Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří vám rozumí?
NE

3. Jste obyčejně bez starostí?
ANO
4. Dělá vám značné těžkosti říct někomu „ne“?
NE
5. Než se do něčeho pustíte, promýšlíte si to napřed?
ANO
6. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy svůj slib, i kdyby to bylo spojeno s
nepříjemnostmi?
ANO
7. Máte často střídavě dobrou a špatnou náladu?
NE
8. Jednáte a mluvíte obyčejně rychle, bez dlouhého rozmýšlení?
ANO
9. Cítíte se někdy „bídně“ a ani nevíte proč?
NE
10. Udělal byste skoro cokoli, jen abyste dokázal, že to dovedete?
NE
11. Stáváte se najednou nesmělým, když chcete mluvit s cizí osobou, která vás nějak
přitahuje?
NE
12. Stává se vám občas, že se rozhněváte a neovládnete se?
NE
13. Jednáte často pod vlivem okamžiku?
NE
14. Trápíte se často nad tím, že jste udělal nebo řekl něco, co jste neměl?
NE
15. Obyčejně raději čtete, než se setkáváte a mluvíte s lidmi?

NE
16. Jste poměrně snadno dotčen?
NE
17. Chodíte rád a často do společnosti?
ANO
18. Míváte občas myšlenky či nápady, o nichž byste si nepřáli, aby je jiní lidé znali?
NE
19. Býváte někdy plný energie a jindy opět velmi ochablý?
NE
20. Máte raději málo přátel, ale zato opravdových?
NE
21. Oddáváte se často snění?
ANO
22. Když na vás někdo křičí, odpovídáte též křikem?
NE
23. Trápí vás často pocity viny?
NE
24. Jsou všechny vaše návyky dobré a žádoucí?
NE
25. Dovedete se obyčejně ve veselé společnosti značně uvolnit a rozveselit?
ANO
26. Řekl byste o sobě, že jste přecitlivělý anebo, že žijete v napětí?
NE
27. Pokládají vás lidé za velmi živého člověka?
ANO
28. Když uděláte něco důležitého, máte pak často pocit, že jste to mohl udělat lépe?

NE
29. Jste většinou tichý, když jste mezi lidmi?
NE
30. Řeknete také někdy klep?
ANO
31. Honí se vám v hlavě myšlenky tak, že nemůžete spát?
NE
32. Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v knize, než byste o tom s někým
hovořil?
NE
33. Míváte pocity bušení či svírání srdce?
NE
34. Máte rád takový druh práce, při níž se musíte velmi soustředit?
NE
35. Míváte záchvaty třesu či chvění?
NE
36. Přihlásil byste se ke clu vždy vše, i kdybyste věděl, že celníci by na nic nepřišli?
ANO
37. Je vám protivný pobyt ve společnosti, kde si jeden dělá žerty z druhého?
NE
38. Rozčílíte se snadno?
NE
39. Máte rád činnost, která vyžaduje rychlé rozhodování?
ANO
40. Děláte si starosti z „hrozných věcí“, které by se mohly přihodit?
NE

41. Pohybujete se pomalu a beze spěchu?
NE
42. Přišel jste někdy pozdě na schůzku či do práce?
ANO
43. Míváte často děsivé sny?
NE
44. Bavíte se s lidmi tak rád, že si neodpustíte žádnou příležitost dát se do řeči s cizí
osobou?
ANO
45. Trpíte různými tělesnými bolestmi a trápením?
NE
46. Byl byste hodně nešťastný, kdybyste se nemohl po většinu dne vídat s mnoha lidmi?
ANO
47. Řekl byste o sobě, že jste nervózní?
NE
48. Jsou mezi vašimi známými lidé, které vůbec nemáte rád?
NE
49. Řekl byste o sobě, že máte dost sebedůvěry?
NE
50. Cítíte se snadno dotčen, když se na vás, nebo na vaší práci najdou chyby?
NE
51. Bývá vám zatěžko opravdově se bavit v živé a veselé společnosti?
NE
52. Trpíte pocity méněcennosti?
NE
53. Dovedete snadno oživit poněkud nudnou společnost?

ANO
54. Mluvíte někdy o věcech, o nichž nic nevíte?
ANO
55. Děláte si starosti o své zdraví?
NE
56. Děláte si rád legraci z druhých?
ANO
57. Trpíte nespavostí?
NE

Odpovědi Daniela Přibyla:
1. Toužíte často po vzruchu kolem sebe?
ANO
2. Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří vám rozumí?
ANO
3. Jste obyčejně bez starostí?
NE
4. Dělá vám značné těžkosti říct někomu „ne“?
ANO
5. Než se do něčeho pustíte, promýšlíte si to napřed?
ANO
6. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy svůj slib, i kdyby to bylo spojeno s
nepříjemnostmi?
ANO
7. Máte často střídavě dobrou a špatnou náladu?
NE

8. Jednáte a mluvíte obyčejně rychle, bez dlouhého rozmýšlení?
NE
9. Cítíte se někdy „bídně“ a ani nevíte proč?
ANO
10. Udělal byste skoro cokoli, jen abyste dokázal, že to dovedete?
NE
11. Stáváte se najednou nesmělým, když chcete mluvit s cizí osobou, která vás nějak
přitahuje?
ANO
12. Stává se vám občas, že se rozhněváte a neovládnete se?
NE
13. Jednáte často pod vlivem okamžiku?
NE
14. Trápíte se často nad tím, že jste udělal nebo řekl něco, co jste neměl?
ANO
15. Obyčejně raději čtete, než se setkáváte a mluvíte s lidmi?
NE
16. Jste poměrně snadno dotčen?
NE
17. Chodíte rád a často do společnosti?
ANO
18. Míváte občas myšlenky či nápady, o nichž byste si nepřáli, aby je jiní lidé znali?
NE
19. Býváte někdy plný energie a jindy opět velmi ochablý?
ANO
20. Máte raději málo přátel, ale zato opravdových?

ANO
21. Oddáváte se často snění?
ANO
22. Když na vás někdo křičí, odpovídáte též křikem?
NE
23. Trápí vás často pocity viny?
ANO
24. Jsou všechny vaše návyky dobré a žádoucí?
NE
25. Dovedete se obyčejně ve veselé společnosti značně uvolnit a rozveselit?
ANO
26. Řekl byste o sobě, že jste přecitlivělý anebo, že žijete v napětí?
ANO
27. Pokládají vás lidé za velmi živého člověka?
NE
28. Když uděláte něco důležitého, máte pak často pocit, že jste to mohl udělat lépe?
ANO
29. Jste většinou tichý, když jste mezi lidmi?
NE
30. Řeknete také někdy klep?
ANO
31. Honí se vám v hlavě myšlenky tak, že nemůžete spát?
ANO
32. Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v knize, než byste o tom s někým
hovořil?
ANO

33. Míváte pocity bušení či svírání srdce?
NE
34. Máte rád takový druh práce, při níž se musíte velmi soustředit?
ANO
35. Míváte záchvaty třesu či chvění?
NE
36. Přihlásil byste se ke clu vždy vše, i kdybyste věděl, že celníci by na nic nepřišli?
ANO
37. Je vám protivný pobyt ve společnosti, kde si jeden dělá žerty z druhého?
NE
38. Rozčílíte se snadno?
NE
39. Máte rád činnost, která vyžaduje rychlé rozhodování?
NE
40. Děláte si starosti z „hrozných věcí“, které by se mohly přihodit?
ANO
41. Pohybujete se pomalu a beze spěchu?
ANO
42. Přišel jste někdy pozdě na schůzku či do práce?
ANO
43. Míváte často děsivé sny?
NE
44. Bavíte se s lidmi tak rád, že si neodpustíte žádnou příležitost dát se do řeči s cizí
osobou?
NE
45. Trpíte různými tělesnými bolestmi a trápením?

ANO
46. Byl byste hodně nešťastný, kdybyste se nemohl po většinu dne vídat s mnoha lidmi?
ANO
47. Řekl byste o sobě, že jste nervózní?
NE
48. Jsou mezi vašimi známými lidé, které vůbec nemáte rád?
NE
49. Řekl byste o sobě, že máte dost sebedůvěry?
NE
50. Cítíte se snadno dotčen, když se na vás, nebo na vaší práci najdou chyby?
NE
51. Bývá vám zatěžko opravdově se bavit v živé a veselé společnosti?
NE
52. Trpíte pocity méněcennosti?
ANO
53. Dovedete snadno oživit poněkud nudnou společnost?
NE
54. Mluvíte někdy o věcech, o nichž nic nevíte?
NE
55. Děláte si starosti o své zdraví?
ANO
56. Děláte si rád legraci z druhých?
ANO
57. Trpíte nespavostí?
NE

