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Toto je text legálně získaný z: www.psychotesty.psyx.cz  

 

Online testy na 
www.psychotesty.psyx.cz 

 

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? 
 
 

Online testy na 
www.psychotesty.psyx.cz 
 

 Psychopatie – kdo je to psychopat?.   
 
PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz  

 
 
 
V evropské psychiatrii se již dříve pojem psychopatie opustil (začal 
fungovat už příliš často jako nadávka). Psychopatie = porucha 
osobnosti; psychopat = člověk s poruchou osobnosti. 
 
V americké tradici je to jinak, tam má pojem psychopatie a psychopat 
zcela jasnou a specifickou náplň.  

• typický psychopat je bezcitný, nemá výčitky svědomí, povrchní a 
bez schopnosti empatie 

• pořád potřebuje nějakou akci kolem, jinak se nudí; dlouhodobé 
cíle ale nemá, žije z hodiny na hodinu; to, co bude dělat, vybírá 
impulzivně; parazituje na jiných 

• psychopat má špatnou sebekontrolu, snadno vybuchne, své 
negativní emoce nezvládá 

• o sobě má vysoké mínění, přeceňuje své schopnosti a vliv, je 
výmluvný a využívá povrchní přitažlivosti, umí manipulovat 
druhými, má sklony k patologickému lhaní 

• často žije promiskuitně, v dětství měl problémy s chováním 
(záškoláctví, potíže s autoritami, lhaní, drobné krádeže, 
šikanování druhých apod.) a nezřídka kontakt s policií pro 
kriminální činy 

 
Jasně vyvinutou psychopatii má většina vrahů a násilníků. Jsou ale i 
takoví psychopati, kteří ve společnosti fungují velice úspěšně, pokud jde 
o získání vlivu a majetku. Jsou to tzv. sociálně přizpůsobiví psychopati, 
u kterých jsou projevy psychopatie mírnější a kteří zvládají požadavky 
společnosti natolik, aby v ní dokázali fungovat bez vážných, resp. 
potrestaných konfliktů se zákonem. 
Psychopatické charakteristiky bychom jistě našli u největších zločinců 
minulosti, jako byli Hitler, Stalin a mnozí další. Psychopati byli a jsou 
lidé, kteří něco chtějí (přičemž obvykle chtějí moc) a je jim vcelku 
jedno, jakými prostředky jí dosáhnou. 
Nejpodstatnějšími charakteristikami psychopatů jsou tedy citová 
plochost až bezcitnost, nulový ohled k druhým lidem, využívání všeho 
a všech jako prostředků ke svým cílům (parazitování), neexistující 
pocity viny či výčitky svědomí a velikášské mínění o sobě. 
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Inteligentní test 
osobnosti IES 

 
* hodnotí 14 klíčových 
lidských vlastností 
 
* podrobné vyhodnocení 
bez čekání, ihned  
 

www.psychonet.cz  
 
 

Stáhněte si 
relaxaci v mp3 
 
* relaxační metody 
pomáhají proti úzkosti, 
stresu, při potížích se 
spánkem a jiných 
problémech  
 
www.relaxace.psychoweb.cz  

 
 

Online programy 
proti úzkosti a 
depresi 
 
* zbavte se svých potíží z 
pohodlí svého domova 
 
* zcela anonymní 
 
* potřebujete jen zájem a 
internet 

 
www.velka.zlutasova.cz  
 
 

Test duševního Test duševního Test duševního Test duševního 
zdraví zdraví zdraví zdraví ---- MENFIT MENFIT MENFIT MENFIT    
 

* posuzuje pozitivní i 
negativní vlivy na vaši 
psychiku 
 
* zjišťuje možný výskyt 
nejčastějších 
psychických poruch 
 
www.psychonet.czwww.psychonet.czwww.psychonet.czwww.psychonet.cz    
 

 
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 
 
 
 

 


