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Aplikovaná psychológia sa usiluje poskytnúÈ pre
praktickú personálnu prácu nástroje vytvorené na
základoch vedeckého v˘skumu (porovnaj Schuler,
2001). V USA uÏ skôr a v posledn˘ch rokoch aj
v personálnom manaÏmente v nemecky hovoriacich
krajinách zohrávajú stále väã‰iu úlohu psychologické
testy osobnosti. Dôraz kladen˘ aj na iné ako iba
odborné kompetencie, ako aj poznatok, Ïe tieto
kompetencie sú v˘znamn˘m determinantom úspechu
v povolaní, viedli v západoeurópskych krajinách kon-
com 80. rokov (Hossiep, 2001, Lohff, 2001)
a v Nemecku na konci 90. rokov k viditeºnému doce-
neniu t˘chto postupov. Autori tohto dotazníka
analyzovali relatívne zaostávanie vyuÏívania testov
osobnosti v Nemecku a vysvetºujú to okrem iného aj
t˘mito aspektmi:

• V Nemecku (a platí to aj pre Slovensko) nie sú
k dispozícii takmer Ïiadne osobnostné testy,  ktoré by
boli zamerané na profesijné charakteristiky osoby.
Väã‰ina nástrojov má pôvod v oblasti klinickej psy-
chológie a z toho dôvodu je ich vyuÏitie v personálnej
práci problematické. Voºne dostupné testy sú vyvíjané
prevaÏne poradensk˘mi spoloãnosÈami. Podstata ich
kon‰trukcie a ich validita je z tohto dôvodu vo väã‰ine
prípadov neoveriteºná (pozri napr. Wottawa, 1996).

• Zatiaº ão v anglo-americkej oblasti sú realizované
poãetné v˘skumy t˘kajúce sa validity osobnostn˘ch
testov pre profesijno-diagnostické úãely, nemecká
univerzitná psychológia sa dlh˘ ãas tomuto v˘skumu
vyh˘bala. Preto nie sú k dispozícii takmer Ïiadne
metodologicky podloÏené v˘skumné ‰túdie, ktoré by
sa t˘kali validity osobnostn˘ch testov a ich predikãnej
hodnoty vo vzÈahu k úspechu v povolaní. Z vedeck˘ch
kruhov poãuÈ opakovanú skepsu o zmysle a uÏito-
ãnosti ich vyuÏitia v personálnom manaÏmente
(porovnaj Amelang a Bartussek, 2001).

• Mnoho z t˘ch, ktorí zodpovedajú za personálne
rozhodnutia, sa obáva pouÏiÈ osobnostné dotazníky
z dôvodu, Ïe tieto dotazníky budú uchádzaãmi
o miesto akceptované menej ako napríklad rozhovor
alebo situaãné cviãenia. Túto v˘ãitku moÏno v prípade
niektor˘ch psychologick˘ch testov povaÏovaÈ za
oprávnenú, av‰ak aj na tomto úseku dochádza k pria-
znivému v˘voju.  

• V súãasnosti vyuÏívané koncepcie Assessment
centier v Nemecku sú orientované na správanie a jeho
prejavy. Preto je integrácia testov do Assessment cen-

tier odmietaná (porovnaj Arbeitskreis Assessment
Center, 1992 alebo Fisseni a Fenneckels, 1995),
napriek tomu, Ïe by to mohlo prospieÈ ich validite
(Sarges, 2001).

Uvedené aspekty môÏu byÈ vysvetlením pre dote-
raj‰í zdrÏanliv˘ postoj personálnej praxe k pouÏívaniu
osobnostn˘ch testov. Bochumsk˘ inventár profe-
sijn˘ch charakteristík osobnosti (BIP) by mal byÈ
príspevkom k zmene tejto situácie, priãom jeho
povaha zohºadÀuje poÏiadavky na v˘berové postupy
z právneho hºadiska a súãasne poskytuje ochranu
súkromnej a intímnej sféry osoby. 

Ak pri prvom vydaní BIPu bola vyslovená nádej, Ïe
nástroj sa môÏe etablovaÈ ako alternatíva pre perso-
nálnu prax, dnes uÏ moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe sa toto
oãakávanie v mnoh˘ch oblastiach naplnilo. Okrem
toho sa podarilo stimulovaÈ v˘skum v predmetnej
oblasti napríklad t˘m, Ïe BIP bol vãlenen˘ do via-
cer˘ch v˘skumn˘ch projektov (napr. Vienna Carrer
Panel Project, porovnaj IVM, 2002). Iniciované
v˘skumné aktivity neboli zatiaº z dôvodu krátkeho
ãasového odstupu od prvého uverejnenia BIPu v roku
1998 prezentované v podobe v˘skumn˘ch v˘sledkov.
V˘skumné zistenia tímu, ktor˘ vyvinul BIP, sú v‰ak 
priaznivé. Boli potvrdené napríklad korelácie s in˘mi
na osobnosÈ zameran˘mi dotazníkmi a ìalej, BIP je na
rozdiel od in˘ch osobnostn˘ch testov povaÏovan˘
uchádzaãmi o miesto za vhodn˘. Skepsa, ktorá bola
spomínaná vy‰‰ie, sa podºa doteraj‰ej spätnej väzby
zo strany testovan˘ch osôb nepotvrdila. Toto pozi-
tívne hodnotenie BIPu moÏno na základe doteraj‰ích
praktick˘ch skúseností vysvetliÈ t˘mito skutoãnosÈami:

• Ciele vyuÏitia dotazníka a jeho zaãlenenie do
spektra existujúcich nástrojov sú hneì v úvode uÏívate-
ºovi transparentne prezentované a objasnené.

• PoloÏky dotazníka sú z hºadiska ich formulácie
zamerané na profesijné ãinnosti a respondentmi sú
veºmi dobre akceptované.

• BIP nie je prezentovan˘ ako nástroj, na základe
v˘sledkov ktorého by bolo moÏné bez ìal‰ích infor-
mácií realizovaÈ personálny v˘ber.

• V˘sledky sú osobám interpretované spravidla psy-
chológom. Ciele a obmedzenia dotazníka sú otvorene
komunikované, ão umoÏÀuje vyhnúÈ sa neÏiaducemu
dojmu zo strany uchádzaãa, Ïe ide o neÏelané „pre-
niknutie do vnútra jeho osobnosti“:

1. Úvod
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• Dimenzie majú zrozumiteºné pomenovania, preto
je moÏné poskytnúÈ uchádzaãom také informácie o ich
osobnosti, ktoré môÏu konfrontovaÈ so svojím profe-
sijn˘m správaním a uskutoãniÈ subjektívne uÏitoãné
porovnávania. Je moÏné na tento úãel vyuÏiÈ v manuáli
uveden˘ príklad (kap. 3.2.6). SkutoãnosÈ, Ïe jednotlivé
dimenzie dotazníka sú rozdelené do 4 globálnych
oblastí, pomáha lep‰iemu pochopeniu vzÈahov
a súvislostí medzi jednotliv˘mi dimenziami.

Táto príruãka obsahuje metodologické a psycho-
metrické aspekty kon‰trukcie dotazníka, informácie
o praktickom pouÏití a o interpretácii v˘sledkov
pomocou noriem. Vysvetlenie vedeck˘ch základov
diagnostiky osobnosti nie je súãasÈou tejto príruãky,
podobne, ani v‰eobecné informácie o psychodia-
gnostickej praxi nie sú v manuáli uvedené. Podrobnú
diskusiu k t˘mto aspektom moÏno nájsÈ inde (pozri
Hossiep, Paschen a Mühlhaus, 2000).  

1.1. Zameranie a ciele, pre ktoré je
urãen˘ Bochumsk˘ inventár 
profesijn˘ch charakteristík osobnosti
(BIP)

BeÏne pouÏívané psychologické testy osobnosti
vychádzajú z rôznych teoretick˘ch v˘chodísk, ktoré sú
obvykle poplatné teoretickej orientácii ich autorov.
Napríklad dotazník 16PF (Cattelov 16-faktorov˘ osob-
nostn˘ dotazník) je zaloÏen˘ na faktorovo-analytickej
teórii vlastností osobnosti. MBTI (Myers-Briggsovej
indikátor typov, Bents a Blank, 1995) sa zakladá na
teórii typov C.G. Junga. PRF (Nemeck˘ v˘skumn˘
osobnostn˘ formulár, Stumpf, Angleitner, Wieck,
Jackson a Beloch-Till, 1985) vychádza z Murrayovej
personológie. NEO-FFI (PäÈfaktorov˘ osobnostn˘
inventár NEO, Borkenau a Ostendorf, 1993) bol vytvo-
ren˘ na základe konvergencie faktorovo-analytick˘ch
zistení, ktoré potvrdzujú, Ïe veºká ãasÈ variancie rôz-
nych osobnostn˘ch dotazníkov sa dá vysvetliÈ
pomocou piatich relatívne stabiln˘ch faktorov. Zatiaº
ão uvedené dotazníky vznikli na základoch vedecko-
teoretickej orientácie ich autorov, BIP bol vyvinut˘ na
základe praktick˘ch diagnostick˘ch poÏiadaviek.
Napriek tomu, Ïe niektoré kon‰trukty BIPu integrujú
zistenia diferenciálnej psychológie alebo psychológie

motivácie, dotazník ako celok sa nezakladá na jednot-
nej teoretickej koncepcii, ktorá by tvorila spoloãn˘
základ pre v‰etky dimenzie dotazníka. 

Autori BIPu postupovali tak, Ïe najprv uskutoãnili
dôkladnú a intenzívnu re‰er‰ literatúry. Na jej základe
získali prehºad o tom, ktoré psychologické dimenzie
sa v rámci existujúceho v˘skumu validity ukázali byÈ
ako také, ktoré najviac predikujú úspech v povolaní.
DoplÀujúcim zdrojom informácií boli intenzívne roz-
hovory so psychológmi pracujúcimi v personálnej
praxi a s ìal‰ími expertmi, aby sa zistilo, ktoré psy-
chologicky relevantné dispozície k správaniu povaÏujú
za prospe‰né pre úspech v povolaní. V neposlednom
rade sa tím, ktor˘ vyvíjal BIP, opieral o dlhoroãné
praktické skúsenosti prvého autora s diagnostikova-
ním v oblasti manaÏmentu (v personálnom pora-
denstve a v medzinárodnej finanãnej sluÏbe). MoÏno
zhrnúÈ, Ïe tvorba konceptov a kon‰trukcia dotazníka
bola dôrazne orientovaná na reálne poÏiadavky praxe
a na tomto základe vznikla prvá verzia dimenzií, ktoré
dotazník meria. 

Pre porovnanie, v prípade MBTI, ‰kály (dimenzie)
reprezentujú subjektívne preferencie, ktoré osoba
pouÏíva pri vnímaní a hodnotení svojho prostredia.
Podºa teórie tohto testu sa ºudia od seba lí‰ia v tom,
ako interpretujú urãité udalosti vo svojom okolí. Podºa
toho, ak˘m spôsobom chápu svet, sú tieto ich inter-
pretácie príãinami ich konfliktn˘ch medziºudsk˘ch
vzÈahov. Cieºom testu je identifikovaÈ tieto interpretá-
cie a pomôcÈ osobám vyhnúÈ sa konfliktom, resp.
prípadné konflikty eliminovaÈ. 

In˘ prístup vyuÏíva ìal‰í osobnostn˘ dotazník CPI
(California Psychological Inventory, Weinert, Steufert
and Hall, 1982). Podºa názoru autorov tohto dotaz-
níka, namerané ‰kálové hodnoty nevyjadrujú osob-
nostné vlastnosti v zmysle trval˘ch ã⁄t, ale merajú to,
ãomu sa hovorí  tzv. ºudov˘ koncept, teda hodnotiace
kategórie, ktoré sú ºuìmi pouÏívané v kaÏdodennom
styku. 

A e‰te jedno porovnanie: NEO-FFI meria tenden-
cie osoby k správaniu. Tieto tendencie sú v dotazníku
povaÏované za relatívne abstraktné kon‰trukty, ktoré
obsahovo vyjadrujú globálne faktory tzv. big-five
modelu (modelu veºkej päÈky). Ide o t˘chto päÈ 
faktorov:
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• neurotizmus 
• extraverziu
• otvorenosÈ voãi skúsenostiam
• prívetivosÈ
• svedomitosÈ

Napriek rôznorodosti teoretick˘ch v˘chodísk
dotazníkov osobnosti (podrobne Hossiep, Paschen
a Mühlhaus, 2000) majú tieto dotazníky ‰pecifick˘
vplyv na v˘skum v oblasti diagnostiky a teórií osob-
nosti. A práve v oblasti teórií osobnosti a zvlá‰È
v oblasti sociálno-psychologického v˘skumu existuje
v súãasnosti konsenzus v tom, ão merajú dotazníky
bez ohºadu na ich teoretické v˘chodiská. Tento kon-
senzus moÏno vyjadriÈ v tom zmysle, Ïe merajú
sebaobraz testovanej osoby, presnej‰ie, merajú ‰peci-
fick˘ sebaobraz, ktor˘ chce osoba o sebe poskytnúÈ
testujúcej in‰titúcii. Platí, Ïe ani najsofistikovanej‰ie
teoretické prístupy nemôÏu zamlãaÈ fakt, Ïe osob-
nostn˘ dotazník ostane vÏdy sebaopisom, ktor˘ viac
alebo menej presne kore‰ponduje s opisom iného
pozorovateºa. Konvergencia sebaopisu a opisu iného
pozorovateºa je stredne veºkej sily a vysoko korelujúce
sebahodnotenia s hodnoteniami in˘ch sú zriedkavé.
A na tom nemôÏe veºa zmeniÈ ani premyslená
a dômyselná kon‰trukcia poloÏiek dotazníka. Osoba
totiÏ pri odpovedaní na otázky tvorí hypotézy, ão tá
ktorá otázka meria a vÏdy sa bude usilovaÈ odpovedaÈ
v súlade s t˘m, ak˘ obraz o seba má. Na tejto skuto-
ãnosti sa v˘znamne podieºa aj sociálno-psychologic-
k˘mi experimentmi dokázaná potreba osoby, preja-
vovaÈ sa konzistentne so svojím sebaobrazom.
Napriek uvedenému platí a dokazujú to v˘skumy
t˘kajúce sa validity dotazníkov osobnosti, Ïe meranie,
ktoré sa zakladá na sebaobraze, umoÏÀuje robiÈ
zmysluplné prognózy.

Cieºom BIPu je ‰tandardizovan˘m spôsobom
meraÈ sebaobraz diagnostikovanej osoby, ktor˘ sa
vzÈahuje na osobnostné dimenzie v˘znamné
v profesijnej sfére. V˘sledky tohto dotazníka môÏu
slúÏiÈ ako v˘chodisko, resp. ako dodatoãn˘ zdroj
informácií v rámci poradensk˘ch rozhovorov 
a v˘berového konania, nikdy by v‰ak nemali predsta-
vovaÈ jedin˘ zdroj pre v˘berové rozhodovanie.

Autori v˘slovne zdôrazÀujú, Ïe cieºom BIPu nie je
odhaliÈ stránky osobnosti, ktoré nie sú prístupné

samotnej testovanej osobe. Pre takéto diagnostické
ciele sú urãené predov‰etk˘m projektívne nástroje,
napríklad Rorschachov test (Morgenthaler, 1992)
alebo TAT (Murray, 1991). A ìalej, BIP nie je z hºa-
diska svojej koncepcie urãen˘ na identifikovanie osôb
s klinickou symptomatológiou. Na základe doteraz
získan˘ch rozsiahlych skúseností z prakticko-diagnos-
tickej práce s BIPom sa v‰ak dá povedaÈ, Ïe pomocou
dotazníka je moÏné získaÈ aj v tomto ohºade uÏitoãné
zistenia, ktoré sa dajú vyuÏiÈ pri personálnom v˘bere.
Dotazník si ìalej nenárokuje prenikaÈ do aspektov
osobnosti, ktoré sú pre osobu síce v princípe
dostupné, av‰ak nechce ich odhaliÈ v situácii hodno-
tenia svojej osoby. Naopak, BIP umoÏÀuje získaÈ
testovanej osobe opis seba, ktor˘ je kompatibiln˘ s jej
sebaobrazom a ktor˘ moÏno vyuÏiÈ ako zdroj hypotéz
a ako podklad pre ìal‰iu anal˘zu osoby.      

1.2. Osobnostné dotazníky 
vo v˘berovom konaní a poradenstve
v priemysle - zhrnutie existujúcich
skúseností

a) Po nedávnom odmietaní sú osobnostné dotaz-
níky v súãasnosti skúmané a vyvíjané predov‰etk˘m
v USA. Je kladen˘ dôraz na to, aby tieto testy u osoby
merali atribúty v súlade s úãelom vyuÏitia v˘sledku
merania. Pre porovnanie, dlhé roky sa pouÏíval pri
v˘bere vhodn˘ch kandidátov MMPI (Minnesota Mul-
tiphasic Personality Inventory, Hathaway and
McKinley, 1977). Sú v‰ak známe upozornenia na opa-
trnosÈ kvôli nedostatoãnej sociálnej akceptácii
mnoh˘ch poloÏiek testu, ak ide o v˘berovú situáciu
(Cortina, Doherty, Schmitt, Kauman and Smith,
1992).

b) ·túdie z posledn˘ch rokov potvrdzujú, Ïe osob-
nostné dotazníky majú prognostick˘ potenciál pri
predikcii profesijného úspechu (napr. Schmitt, Goo-
ding, Noe and Kirsch, 1984 a iní).

c) Napriek rastúcej akceptovateºnosti modelu veºkej
päÈky (big-five), jeho vyuÏitie pre v˘berovú diagnos-
tickú prax so sebou priná‰a nev˘hody: dimenzie sú
príli‰ ‰iroko definované a sú merané na vysokej úrovni
abstrakcie. Pre v˘berovú diagnostiku moÏno povaÏo-
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vaÈ meranie ‰pecifickej‰ích dimenzií za vhodnej‰ie
(Sarges, 2000).

d) Miera intelektového potenciálu zisÈovaná pomo-
cou inteligenãn˘ch a v˘konov˘ch testov patrí
k najlep‰ím prediktorom profesijného úspechu. Naj-
nov‰ie v˘skumné ‰túdie dokazujú, Ïe osobnostné
dotazníky vysvetºujú ìal‰iu, od t˘chto testov nezávislú
ãasÈ variancie (tzv. inkrementálna validita). In˘mi 
slovami povedané, kombinácia osobnostn˘ch dotaz-
níkov s in˘mi nástrojmi sa javí byÈ lep‰ím postupom
pri predikcii profesijného úspechu ako ich izolované
pouÏitie (prehºadne napríklad Ones and Viswesvaran,
2001).

e) Prvé testy osobnosti boli primárne urãené pre dia-
gnostiku klinick˘ch porúch v zmysle zisÈovania
odch˘lok správania osoby od typického správania
(pozri napr. dejiny psychodiagnostiky, Goldberg,
1971). Diagnostické testy osobnosti sú aj v súãasnosti
orientované predov‰etk˘m na klinickú oblasÈ alebo na
základn˘ psychologick˘ v˘skum. Ich vyuÏitie v oblasti
v˘beru, v oblasti personálneho manaÏmentu je preto
nielen z hºadiska právneho, ale aj z hºadiska ich sociál-
nej validity problematické. Existujúce poukazy na
validitu dotazníka BIP podporujú predpoklad, Ïe na
profesijné charakteristiky orientovan˘ nástroj posky-
tuje veºk˘ potenciál z hºadiska jeho vyuÏitia v praxi. 
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2.1. V˘voj dotazníka BIP

Autori dotazníka s odvolaním sa na Burischa
(1984) uvádzajú, Ïe pri v˘voji osobnostného testu
moÏno vyuÏiÈ jednu z troch stratégií: 
a) Prístup zameran˘ na kritérium – poloÏky testu sú
formulované bez priameho vzÈahu k psychologickej
teórii meran˘ch znakov. Do testu sa vyberú tie 
poloÏky, ktoré korelujú so zvolen˘m ‰pecifick˘m kri-
tériom. 
b) Induktívny prístup - zozbierajú sa poloÏky, ktoré
sa javia byÈ z hºadiska svojho obsahu relevantné pre
urãitú oblasÈ. ·truktúra a ‰kály dotazníka sú potom
zostavené spravidla na základe faktorovo-analy-
tick˘ch zistení. 
c) Deduktívny prístup je opakom predchádzajúceho -
e‰te pred zbieraním vhodn˘ch poloÏiek sú formulované
obsahy budúcich dimenzií, ‰kál. Takto kon‰truovan˘
dotazník moÏno dodatoãne overiÈ pomocou faktoro-
vej anal˘zy z hºadiska jeho ‰truktúry, ktorá poskytuje
informácie pre optimalizáciu priradenia poloÏiek
k dimenziám. Na tomto princípe bol vyvinut˘ naprí-
klad Freiburgsk˘ osobnostn˘ inventár (FPI-R,
Fahrenberg, Hampel und Selg, 2001). Dotazník BIP
bol tieÏ vyvinut˘ na základe deduktívneho prístupu. 

2.1.1. Voºba dimenzií 
profesijného správania  

Voºba vhodn˘ch dimenzií sa opierala o existujúce
poznatky o validite skúman˘ch osobnostn˘ch znakov
a prihliadala na poÏiadavky diagnostickej praxe.
Najprv bola uskutoãnená anal˘za  podobn˘ch poku-
sov (napr. Vilbrandt, 1995) ako aj anal˘za príslu‰nej
literatúry, v ktorej boli publikované informácie
o osobnostn˘ch dispozíciách, ktoré majú vzÈah
k profesijnému správaniu (medzi in˘mi i‰lo o tieto
práce: Stogdill, 1948, Ghiselli, 1959, 1963, Mann,
1959, Mahoney, Jerdee and Nash, 1960, Graham
and Calendo, 1969, Harrell, 1969, 1970, Hogan,
1978, Hull, Bosley and Udell, 1980, Kenny and
Zaccaro, 1983, Begley and Boyd, 1987, McClelland,
1987a, Luthans, 1988, Morrow and Stern, 1990,
Kirkpatrick and Locke, 1991, Sarges und Weinert,
1991, Hollander, 1992, House and Howell, 1992,
Caird, 1993, Okechuku, 1994, Faix, 1995, Gavrilovici,
1995). Potom boli analyzované ‰túdie, ktoré sa t˘kali

validity osobnostn˘ch testov a hºadali sa dimenzie,
ktoré majú predikãn˘ vzÈah k úspechu v profesii (pozri
Hossiep a kol., 2000, kap. 5). ëalej boli oslovení
experti z oblasti personalistiky a poÏiadaní, aby uviedli
na základe svojich skúseností relevantné osobnostné
atribúty, ktoré sa vzÈahujú na odborn˘ a riadiaci per-
sonál v hospodárskej sfére. Zo v‰etk˘ch vy‰‰ie
uveden˘ch zistení získan˘ch do roku 1998 bol
postupmi kvalitatívnej anal˘zy uroben˘ v˘ber
vhodn˘ch dimenzií profesijného správania. Takto
vytvorená ‰truktúra dimenzií bola v ìal‰om kroku dis-
kutovaná s praktick˘mi diagnostikmi a v prípade
potreby v priebehu v˘voja testu modifikovaná. Na
obrázku 1 sú zobrazené tie dimenzie, ktoré boli zvo-
lené do dotazníka BIP. 

2.1.2. Voºba poloÏiek dotazníka

Po voºbe dimenzií nasledovalo ich veºmi presné
definovanie. V tabuºke 1 sú uvedené koncepty (defi-
nície) jednotliv˘ch dimenzií.

Návrh prvej verzie znenia poloÏiek bol realizovan˘
na základe obsahov˘ch definícií jednotliv˘ch dimenzií.
Dôraz bol kladen˘ na dobrú zrozumiteºnosÈ a pokiaº
moÏno na strednú úroveÀ obtiaÏnosti poloÏiek. Nie
pri v‰etk˘ch dimenziách sa podarilo dosiahnuÈ rovno-
váhu medzi pozitívne a negatívne formulovan˘mi
v˘poveìami, pretoÏe v prípade prepólovania by niek-
toré poloÏky nadobudli in˘ v˘znam. Poãetní autori
uvádzajú, Ïe validita dotazníka viac utrpí v prípade
nevhodnej formulácie poloÏiek, ako v prípade nevy-
váÏeného pomeru medzi pozitívne a negatívne
formulovan˘mi poloÏkami (porovnaj napr. Kline,
1986). Z tohto dôvodu ostala zachovaná táto nerov-
nováha v prípade niektor˘ch ‰kál aj v koneãnej verzii
dotazníka.

V ìal‰ej fáze posúdili prvú verziu znenia poloÏiek
prakticky ãinní diagnostici, ktorí hodnotili poloÏky
z vedeckého hºadiska a z hºadiska jazykovej jednoz-
naãnosti. Celá etapa generovania prvej verzie
poloÏiek je dokumentovaná v práci Paschena (1996). 

2. Postup pri kon‰trukcii dotazníka



10

2.1.3. PredbeÏné verzie dotazníka BIP

Aktuálna verzia dotazníka BIP je produktom jeho
trojnásobného intenzívneho prepracovania v rozpätí
troch rokov, poãínajúc rokom 1997. Od uvedeného
obdobia existuje na Univerzite v Bochume projektov˘
tím, ktor˘ má na starosti permanentn˘ v˘voj dotaz-
níka. Prvá verzia dotazníka obsahovala 315
kon‰tatovaní a bola predloÏená 456 ‰tudentom den-
ného vysoko‰kolského ‰túdia rôznych odborov.
Administrovanie sa uskutoãnilo zámerne v situácii,
keì ‰tudenti boli pred uchádzaním sa o miesto
a s cieºom, podporiÈ ich v ich úspe‰nosti pri uchádzaní
sa o miesto. Úãastníci v˘skumu dostali písomne
vyhodnotené v˘sledky dotazníka a interpretáciu
zistení ako aj informácie o v˘zname a funkcii osob-
nostn˘ch dotazníkov. Aj pri nasledovn˘ch meraniach
boli úãastníkom poskytnuté v˘sledky v písomnej
forme. Tento postup sa ukázal byÈ veºmi uÏitoãn˘,
lebo jeho produktom bola vysoká návratnosÈ posie-

lan˘ch dotazníkov. âo sa t˘ka reprezentatívnosti
vzorky ‰tudentov, tá nebola v prvej fáze zámerom.
VypæÀanie dotazníkov sa zakladalo prevaÏne na inici-
atíve vysoko‰kolákov, ktorí boli získavaní oznamami
na rôznych univerzitách a odborn˘ch vysok˘ch
‰kolách.

Takto získané údaje boli podrobené prv˘m
anal˘zam z hºadiska psychometrick˘ch vlastností
poloÏiek a z aspektu jednoznaãnosti formulácií.
V rámci t˘chto prác boli niektoré poloÏky preformu-
lované alebo z dotazníka vyradené a nahradené
in˘mi. VyuÏité boli pritom aj informácie, ktoré poskytli
úãastníci v˘skumu vo forme návrhov a kritiky
(podrobne Herrmann, 1996). V˘sledná revidovaná
verzia dotazníka BIP bola administrovaná 1142 oso-
bám, opäÈ vysoko‰kolákom vo vy‰‰ích roãníkoch
a absolventom vysok˘ch ‰kôl. Na základe údajov tejto
vzorky pokraãovali práce na optimalizácii dotazníka
a na jeho ekonomickej‰ej verzii. Vznikla druhá, revi-

Psychická kon‰titúcia

• Emocionálna stabilita

• OdolnosÈ voãi záÈaÏi

• Sebavedomie

Pracovné zameranie

• Motív podávaÈ v˘kon

• IniciatívnosÈ

• Motív viesÈ in˘ch

Obrázok 1: 
·trnásÈ dimenzií dotazníka BIP

Sociálne kompetencie
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Osobné  dispozície

Pracovné správanie

• SvedomitosÈ
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• RozhodnosÈ/schopnosÈ 
r˘chlo realizovaÈ svoje 
zámery
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Dimenzie Definícia (v˘znam vysok˘ch hodnôt v ‰kálach)

Motív podávaÈ v˘kon (MVy) PripravenosÈ realizovaÈ vysoké poÏiadavky z hºadiska v˘konu. 
Motív (chcenie) klásÈ na svoj vlastn˘ v˘kon vysoké kritériá a chcenie 
zvy‰ovaÈ svoj vlastn˘ v˘kon. PohotovosÈ (ochota) vynakladaÈ úsilie. 

IniciatívnosÈ (Ini) V˘razná pohotovosÈ byÈ aktívny a konaÈ podºa seba. Motív (chcenie) 
ovplyvÀovaÈ dianie okolo seba, meniÈ subjektívne neÏiaduci stav vecí. 

Motív viesÈ in˘ch (MVe) V˘razná pohotovosÈ (chcenie) ovplyvÀovaÈ a riadiÈ in˘ch, preferovanie 
úloh, v ktor˘ch moÏno viesÈ a riadiÈ in˘ch.

SvedomitosÈ (Sve) Svedomit˘ ‰t˘l práce, vysoká spoºahlivosÈ, zameranie na detaily 
a na perfektné vykonanie práce.

FlexibilnosÈ (Flex) V˘razná pohotovosÈ a schopnosÈ prispôsobovaÈ sa nov˘m 
a nepredvídan˘m situáciám. OtvorenosÈ nov˘m perspektívam 
a postupom, vysoká pohotovosÈ k zmenám. 

RozhodnosÈ / schopnosÈ SchopnosÈ a chcenie r˘chlo realizovaÈ vlastné rozhodnutia
r˘chlo realizovaÈ svoje prostredníctvom konania a obrana zvolenej alternatívy konania
zámery (Roz) pred in˘mi návrhmi.

VnímavosÈ / citlivosÈ na in˘ch Cit aj pre slabé signály v sociálnych situáciách. 
ºudí (Vní) Spoºahlivá interpretácia správania in˘ch.

SchopnosÈ nadväzovaÈ V˘razná schopnosÈ a chuÈ oslovovaÈ známych a neznámych ºudí, 
a udrÏiavaÈ kontakty (SK) schopnosÈ nadväzovaÈ a udrÏiavaÈ kontakty. Vytváranie a udrÏiavanie 

pracovnej a privátnej siete kontaktov. 

SpoloãenskosÈ / druÏnosÈ V˘razná preferencia a úsilie o dobré vzÈahy s in˘mi ºuìmi, vzÈahy naplnené 
(Spo) priateºskosÈou a ohºaduplnosÈou, veºkorysosÈou k slab˘m stránkam 

partnerov. Preferovanie harmónie vo vzÈahoch. 

ChuÈ pracovaÈ v tíme (CHT) Pripisovanie vysokej hodnoty tímovej práci a kooperácii. 
PohotovosÈ aktívne podporovaÈ tímové procesy, ochota podriadiÈ sa 
úlohám pracovného tímu.

SchopnosÈ presadiÈ sa (SP) Tendencia k dominancii v sociálnych situáciách. Sledovanie vlastn˘ch cieºov 
aj napriek odporu zo strany in˘ch. Vysoká pohotovosÈ vstupovaÈ 
do konfliktov.

Emocionálna stabilita (ES) Vyrovnané a pokojné citové reagovanie. R˘chle preklenutie prehier 
a neúspechov. V˘razná schopnosÈ kontrolovaÈ svoje emocionálne reakcie.

OdolnosÈ voãi záÈaÏi (OZ) Hodnotenie vlastnej osoby ako (fyzicky a psychicky) odolnej. 
Vysoká pohotovosÈ vystaviÈ sa vplyvu mimoriadnej záÈaÏi 
a nevyh˘banie sa záÈaÏi.

Sebavedomie (Seb) Emocionálna nezávislosÈ na mienke in˘ch, presvedãenie o svojej vysokej 
úãinnosti, vysoká miera dôvery vo vlastné schopnosti 
a predpoklady podaÈ v˘kon.

Tabuºka 1 
Definície 14 dimenzií dotazníka BIP
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dovaná verzia, ktorá mala 264 poloÏiek (podrobne
Mühlhaus, 1997), ktorá bola administrovaná na
veºkej vzorke. Na základe získan˘ch údajov vznikla
aktuálna podoba dotazníka BIP. Oproti prvej verzii
boli zisÈované aj biografické údaje, ktoré umoÏnili
zaujaÈ stanovisko k externej validite dotazníka.

V súãasnosti sú k dispozícii údaje od 9326 osôb.
Ide o prevaÏne pracujúce osoby, ktoré boli získavané
prostredníctvom v˘ziev v novinách alebo ãasopisoch
s hospodárskou tematikou, kde bola uvedená infor-
mácia o vyvíjanom dotazníku a súãasne ponúkaná
moÏnosÈ byÈ respondentom (napr. Eschbach, 1996,
Schröter, 1996, Seyfried, 1996, Wermelskirchen,
1997). Okrem toho, v posledn˘ch rokoch pribudli
údaje získané z administrovania BIP v podnikoch,
poradensk˘ch spoloãnostiach a vzdelávacích organi-
záciách pre vzdelávanie dospel˘ch.    

V priebehu vy‰‰ie opísan˘ch prác na v˘voji dotaz-
níka do‰lo k jeho roz‰íreniu o dve nové ‰kály: ide
o ‰kály, ktoré reprezentujú dimenziu Spoloãen-
skosÈ/druÏnosÈ a SchopnosÈ presadiÈ sa, ktoré neboli
súãasÈou prvej verzie dotazníka BIP. Poãas v˘vojov˘ch
prác boli jednotlivé ‰kály systematicky optimalizované
v súlade s v˘sledkami poloÏkov˘ch anal˘z. Zvolen˘
deduktívny prístup pri kon‰trukcii dotazníka v‰ak 
viedol k tomu, Ïe z jedného aspektu nie sú psycho-
metrické vlastnosti dotazníka celkom uspokojivé.
Zatiaº ão psychometrické ukazovatele na úrovni polo-
Ïiek a ‰kál dosahujú re‰pektovateºné hodnoty,
relatívne vysoké interkorelácie jednotliv˘ch ‰kál
navzájom sa javia byÈ problémom. Napriek tomu,
Ïiadna zo ‰kál nebola z dotazníka vynechaná, a to
preto, lebo autori interpretujú tieto korelácie ako pro-
dukt skutoãnosti, Ïe dimenzie sú úzko späté
s beÏn˘m jazykom, resp. v˘znamami vlastností, ako
sú obvykle chápané v beÏnom jazyku a korelácie prav-
depodobne odráÏajú práve tieto súvislosti. Podobnú
argumentáciu pouÏíva aj Weinert (1993) v prípade
vysok˘ch interkorelácií ‰kál dotazníka CPI. 


