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EQ-TEST 

 Test emoční 
inteligence Dokážete 
komunikovat s druhými, 
umíte správně odhadnout, 
jak se cítí? Vládnete svým 
emocím nebo ony ovládají 
vás? 
 

OSPAT 

 Test typů a 
poruch osobnosti Jaké je 
celkové zaměření vaší 
osobnosti? Nemáte 
některé vlastnosti příliš 
silně nebo naopak příliš 
slabě vyvinuté? 
 

BITEPT 

 Test psychických 
poruch Dělá vám starosti 
vaše psychika? Chcete 
pomoci odhadnout, jak 
jste na tom s duševním 
zdravím? 
 

FULJOB 

 Test profesní 
orientace Na jakou školu 
nebo práci se hodíte? S 
jakou profesí ladí vaše 
osobnost? 
 

MEMREX/COGIT 

 Test paměti a 
test mentálního výkonu. 
Jak funguje vaše paměť? 
Jak dobří jste v 
zapamatování a vybavení? 
Myslí vám to pružně, 
rychle a bezchybně? 
Neselháváte v pozornosti? 
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.Nezdrženlivá – haltlos osobnost. 
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Hlavní rysy člověka s nezdrženlivou osobností: nestálost, bezcílnost, 
vyhledávání pohodlí a požitků  
 
Nezdrženlivá osobnost u nás nemá svou vlastní diagnózu; řadí se (stejně 
jako například narcistická osobnost, osobnost pasivně agresivní, 
dysforická a jiné) do skupiny "Jiné specifické poruchy osobnosti". 
 
Člověk s nezdrženlivou (haltlos – pojem z němčiny znamenající 
"nestálý") osobností má velmi slabou vůli a sklon vyhledávat snadno 
dostupné požitky, kterými bývají drogy, alkohol, peníze, povalování se 
apod. Haltlos osobnost je nestálá a neschopná vydržet v nějaké 
soustavné činnosti. 
 
Touto poruchou osobnosti se vyznačuje část pachatelů majetkové 
kriminality – opatřují si takto prostředky na obstarání požitků, na které 
nejsou schopni vydělat si normální cestou. 
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Psychologie na internetu: 
www.psychotesty.psyx.cz > online psychologické testy 
www.psychoweb.cz > články z psychologie, výtahy z knih 
www.psychonet.cz > inteligentní testy osobnosti  
www.profi.psychonet.cz > psychologické testy pro firmy a personalistiku 
www.velka.zlutasova.cz > online programy proti depresi a úzkosti 
www.chytra.zlutasova.cz > kurzy základů psychologie přes internet 
www.relaxace.psychoweb.cz > relaxace v mp3 ke stažení 
www.psyx.cz > testy, poradna, hypnóza 

 

 


