Kvocient systemizace
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
zcela
nesouhlasím

2
spíše
nesouhlasím

3

4

spíše souhlasím

zcela souhlasím

1

Když poslouchám hudbu, vždy si všímám toho, jak je členěná.

2

Jsem ovlivňován běžnými pověrami.

3

Často si dávám předsevzetí, ale je pro mě těžké je dodržet.

4

Raději čtu literaturu faktu než krásnou literaturu.

8

Kdybych si kupoval auto, chtěl bych získat detailní informace o objemu jeho
motoru.
Když se dívám na obraz, obvykle nepřemýšlím nad tím, jakou technikou byl
vytvořen.
Kdyby se u mě doma vyskytl problém s rozvodem elektřiny, byl bych schopen ho
sám opravit.
Když se mi zdá sen, je pro mě těžké vzpomenout si další den jeho přesné detaily.

9

Raději se dívám na film se skupinou přátel než sám.

10

Zajímám se o poznávání různých náboženství.

11

Málokdy čtu články nebo webové stránky o nových technologiích.

12

Nebaví mě hry, které vyžadují vysokou úroveň strategie.

13

Fascinuje mě, jak pracují stroje.

14

Je pro mne důležité poslouchat každé ráno zprávy.

15

V matematice mě fascinují pravidla a vzorce, které řídí čísla.

16

Neumím udržovat kontakt se starými přáteli.

17

Když vyprávím příběh, často vynechám detaily a řeknu jen jeho podstatu.

18

Je pro mě těžké pochopit návod, jak smontovat nějaké zařízení.

19

Když vidím zvíře, chci přesně vědět, ke kterému druhu patří.

20

Kdybych si kupoval počítač, chtěl bych znát přesné detaily o kapacitě jeho
harddisku a o rychlosti procesoru.
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1 = zcela nesouhlasím

2 = spíše nesouhlasím

3 = spíše souhlasím

21

Rád se účastním sportovních aktivit.

22

Pokud to jde, snažím se vyhýbat domácím pracím.

23
24

4 = zcela souhlasím

Při vaření přesně nepromýšlím, jak různé metody a ingredience ovlivní výsledný
produkt.
Je pro mě těžké orientovat se v mapách a rozumět jim.

26

Kdybych měl nějakou sbírku (např. cédéčka, mince, známky), byla by velmi dobře
uspořádaná.
Když vidím kus nábytku, nevšímám si do detailů, jak byl vyroben.

27

Představa účastnit se riskantních činností je pro mě přitažlivá.

28

Když se dozvím o historické události, nezajímá mě konkrétní datum.

25

30

Při četbě novin mě přitahují tabulky s informacemi, jakými jsou skóre ve fotbalové
lize nebo burzovní indexy.
Když se učím jazyk, jsem fascinován jeho gramatickými pravidly.

31

Je pro mě těžké zorientovat se v cizím městě.

29

33

Obvykle v televizi nesleduji vědecké dokumenty, ani nečtu články o vědě a
přírodě.
Kdybych si kupoval stereo, chtěl bych přesně znát jeho technické parametry.

34

Je pro mě jednoduché pochopit, jak při sázení funguje pravděpodobnost.

35

Nejsem příliš pečlivý, když něco sám doma kutím.

36

Je pro mě snadné vést hovor s někým, koho jsem právě potkal.

37

Při pohledu na budovu mě zajímá, jakým konkrétním způsobem byla postavena.

38

V průběhu voleb se nezajímám o výsledky v jednotlivých volebních obvodech.

39

Když někomu půjčím peníze, očekávám, že mi vrátí přesně tolik, kolik mi dluží.

32

40

Je pro mě obtížné rozumět informacím o různých investicích a systémech spoření,
které mi posílá banka.

42

Při cestování vlakem často žasnu nad tím, jak přesně jsou železniční sítě
koordinovány.
Když si koupím nový spotřebič, nečtu příliš důkladně instrukce v návodu.

43

Kdybych si kupoval fotoaparát, moc bych se nezajímal o kvalitu objektivu.

44

Když si něco čtu, vždy si všímám toho, zda je to gramaticky správně.

45

Když poslouchám předpověď počasí, meteorologické modely mě příliš nezajímají.

46

Často si říkám, jaké by to bylo být někdo jiný.

47

Je pro mě těžké dělat dvě věci zároveň.

48

Když vidím horu, přemýšlím, jakým konkrétním způsobem vznikla.

49

Dovedu si snadno představit, jak jsou propojeny silnice v našem kraji.

41

1 = zcela nesouhlasím

2 = spíše nesouhlasím

3 = spíše souhlasím

4 = zcela souhlasím

50

Když jsem v restauraci, je pro mě těžké rozhodnout se, co si mám objednat.

51

Když letím letadlem, nepřemýšlím o aerodynamice.

52

Často zapomínám přesné detaily hovorů, které jsem vedl.

55

Když se procházím krajinou, zajímá mě, jak se od sebe jednotlivé druhy stromů
liší.
Pokud se s někým setkám pouze jednou nebo dvakrát, je pro mě těžké si přesně
zapamatovat, jak vypadal.
Zajímá mě trasa, kterou teče řeka od pramene k moři.

56

Právní dokumenty nečtu příliš pozorně.

57

Nezajímá mě, jak funguje bezdrátová komunikace.

58

Zajímám se o život na jiných planetách.

59

Při cestování se rád dozvídám podrobnosti o kultuře navštívené oblasti.

60

Nezajímají mě názvy rostlin, které vidím.
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