
Kvocient autistického spektra 

Instrukce: Níže najdete řadu tvrzení. Každé z nich si pozorně přečtěte a posuďte, do jaké 

míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte. Nejsou zde žádné správné nebo špatné odpovědi ani 

"chytáky". 

Pro platné vyhodnocení dotazníku je potřeba zodpovědět všechny otázky. 

1 2 3 4 

zcela 

nesouhlasím 

spíše 

nesouhlasím 
spíše souhlasím zcela souhlasím 

 

1  Raději dělám věci s druhými lidmi než sám. 

2  Raději dělám věci stále stejným způsobem. 

3  
Když si zkouším něco představit, je pro mě velmi snadné vytvořit si obraz ve své 

mysli. 

4  Často jsem tak silně zaujatý jednou věcí, že ztrácím ze zřetele všechny ostatní. 

5  Často si všímám nepatrných zvuků, zatímco ostatní nikoli. 

6  Obvykle si všimnu poznávací značky auta nebo podobného typu informací.   

7  
Lidé mi často říkají, že to, co jsem řekl, bylo nezdvořilé, i když já to považuji za 

zdvořilé. 

8  Při četbě si snadno dokážu představit, jak by mohly vypadat hlavní postavy. 

9  Fascinují mě časové údaje (např. data v kalendáři). 

10  Když jsem ve skupině lidí, dokážu snadno souběžně sledovat konverzace ostatních.  

11  Společenský kontakt je pro mě snadný. 

12  Mám tendenci všímat si detailů, které ostatní přehlížejí.  

13  Raději bych šel do knihovny než na večírek. 

14  Je pro mě snadné vymýšlet si příběhy. 

15  Lidé mě přitahují více než věci. 

16  Mívám velmi vyhraněné zájmy, takže mě rozladí, pokud se jim nemohu věnovat. 

17  Rád si společensky „poklábosím“. 

18  Když mluvím, není pro ostatní vždy jednoduché dostat se ke slovu. 

19  Fascinují mě čísla. 

20  Při četbě příběhu je pro mě těžké zjistit úmysly postav. 

21  Četbu krásné literatury nemám nijak zvlášť rád. 



1 = zcela nesouhlasím       2 = spíše nesouhlasím       3 = spíše souhlasím       4 = zcela souhlasím 

 

22  Je pro mě těžké spřátelit se s novými lidmi. 

23  Neustále si všímám uspořádání věcí do vzorců (tvarů, schémat). 

24  Raději bych šel do divadla než do muzea. 

25  Nejsem rozmrzelý, když je narušena moje každodenní rutina. 

26  Často zjišťuji, že nevím, jak udržet konverzaci. 

27  Je pro mě jednoduché „číst mezi řádky“, když se mnou někdo mluví. 

28  Obvykle se víc soustředím na obraz jako celek než na malé detaily. 

29  Nepamatuji si dobře telefonní čísla. 

30  Obvykle si nevšimnu malých změn v situaci nebo ve vzhledu nějaké osoby. 

31  Umím rozpoznat, když se můj posluchač začíná nudit. 

32  Je pro mě snadné dělat více věcí naráz. 

33  Při telefonním hovoru si nejsem jistý, kdy se mám ujmout slova. 

34  Rád dělám věci spontánně. 

35  Často pochopím pointu vtipu jako poslední. 

36  
Je pro mě snadné poznat, co si druhý myslí nebo cítí jen na základě pohledu do 

jeho tváře. 

37  Pokud mě při činnosti něco vyruší, umím se k ní velmi rychle vrátit. 

38  Umím si s druhými dobře „pokecat“. 

39  Lidé mi často říkají, že stejnou věc omílám neustále dokola. 

40  
Když jsem byl malý, rád jsem si s ostatním dětmi hrával „na něco“ nebo „na 

někoho“. 

41  
Rád sbírám informace o kategoriích věcí (např. typy aut, druhy ptáků, typy vlaků, 

druhy rostlin...) 

42  Je pro mě těžké představit si, jaké by to bylo být někým jiným. 

43  Rád si pečlivé plánuji všechny aktivity, kterých se zúčastním. 

44  Mám rád společenské události. 

45  Je pro mě těžké odhadnout úmysly druhých lidí. 

46  Nové situace mě zneklidňují. 

47  Rád se potkávám s novými lidmi. 

48  Jsem dobrý diplomat. 

49  Moc dobře si nepamatuji data narození druhých lidí. 

50  Je pro mě velmi snadné hrát s dětmi hry „na něco“ nebo „na někoho“. 

 


