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Pﬁedmluva
S NEO inventáři jsem se seznámila poprvé v roce 1992 při studijním pobytu na univerzitě v Bielefeldu. Nejdříve jsem přeložila
a ověřovala NEO pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-FFI), poté jsem začala s ověřováním české verze NEO osobnostního
inventáře (NEO-PI-R), který jsem použila v několika výzkumných projektech. NEO inventář je však také nejznámější a nejužívanější
psychodiagnostickou metodou pro identifikaci pěti obecných dimenzí osobnosti. Používá se pro sebeposouzení i pro posouzení
jinými, což rozšiřuje jeho diagnostické a interpretační možnosti. Za největší výhodu považuji, že poskytuje podklady pro interpretaci osobnostních vlastností na dvou úrovních. Na první úrovni získáme informace o míře pěti obecných charakteristik osobnosti,
na druhé lze interpretovat míru třiceti dílčích vlastností osobnosti a získat velmi podrobný osobnostní profil.
Za pomoc při přípravě manuálu děkuji prof. Aloisu Angleitnerovi, Paulu Costovi, PhD., Jeffovi McCraemu, PhD., Dr. Fritzi
Ostendorfovi, PhD. a PhDr. Tomáši Urbánkovi, PhD. Dík patří také spolupracovníkům z řad studentů Filozofické fakulty a Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se podíleli na sběru dat, a také všem respondentům za jejich sebeposouzení
a posouzení jiných.
Sebeposouzení a posouzení jinými, která sloužila pro vytvoření českých norem byla, získána v rámci výzkumného projektu
406/01/1507 „Shody a rozdíly v sebeposuzování a posuzování druhými lidmi“ financovaného Grantovou agenturou České republiky
a v rámci programu rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy K 9058117 „Současná česká společnost a otázky
evropské integrace“ Psychologického ústavu Akademie věd České republiky.
Brno srpen 2003 – květen 2004
Martina Hřebíčková

Slovo nakladatele
NEO-PI-R podle Costy a McCraee patří k nejvýznamnějším psychodiagnostickým metodám současnosti. Po anglickém originálním vydání byla v letošním roce vydána německá verze a současně vydáváme i českou verzi. Díky autorce české verze – PhDr. Martině
Hřebíčkové, Dr. a jejím kolegům z PsÚ AV ČR v Brně – dosahuje toto vydání vysoké odborné úrovně i kvality.
Kromě vynikajících parametrů (včetně nových norem, založených na reprezentativním vzorku několika tisíc osob) je velkou
předností testu široké spektrum využití. Existenci mnoha národních verzí ocení každý, kdo komunikuje o výsledcích testování na
mezinárodní úrovni a nebo kdo diagnostikuje probandy více národností. Uživatelská příjemnost testu je dána nejen jednoduchým
vyhodnocováním verze tužka – papír, ale i existencí jeho počítačové verze. Tato počítačová verze umožňuje administraci, vyhodnocení a interpretaci testu i vytváření lokálních norem podle vlastní databáze probandů.
Vydání NEO-PI-R je významnou událostí pro českou psychologii a věřím, že tato metoda přispěje ke zvýšení úrovně psychodiagnostiky v mnoha oblastech aplikované psychologie i výzkumu. Přeji všem jejím uživatelům mnoho úspěchů.

Květen 2004
Václav Havlůj
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Úvod
Inventář představuje autorizovaný český překlad
revidované verze NEO Personality Ivnetory (NEO-PI-R),
vícedimenzionálního osobnostního inventáře Costy
a McCraee (1992a). Inventář zjišťuje pět obecných
a široce pojatých dimenzí osobnosti – neuroticismus
(N), extraverzi (E), otevřenost vůči zkušenosti (O), přívětivost (P) a svědomitost (S) reprezentovaných 30
dílčími charakteristikami – subškálámi (6 pro každou
z pěti dimenzí). Jednotlivé subškály obsahují 8 položek, 48 položek je určeno pro měření každé škály,
celkem inventář obsahuje 240 položek.
Americká, ale také např. holandská verze metody
(Hoekstra, Ormel, de Fruyt, 1996) obsahuje v jednom
manuálu 60položkový NEO pětifaktorový osobnostní
inventář (NEO-FFI) a revidovanou verzi NEO osobnostního inventáře s 240 položkami (NEO-PI-R).
V České republice stejně jako v Německu (Borkenau,
Ostendorf, 1993) byla publikována nejdříve zkrácená
verze metody (Hřebíčková, Urbánek, 2001). Nyní
autorka českého překladu předkládá manuál obsahující vývoj a normy českého převodu NEO osobnostního inventáře ověřovaného na základě údajů od
2296 respondentů.
NEO osobnostní inventář lze použít pro dva
druhy posouzení – pro sebeposouzení (forma S)
a posouzení jiného (forma J). Položky formy J jsou
naformulovány ve 3. osobě a lze ji použít pro posuzování žen nebo mužů (manželské páry, příbuzní,
přátelé, známí, experti – např. terapeuti). Použití
formy J je vhodné zejména v případech, kdy potřebujeme ověřit validitu sebeposouzení. Na položky inventáře se odpovídá na pětibodové škále vymezené
vůbec nevystihuje – spíše nevystihuje – neutrální –
spíše vystihuje – úplně vystihuje.
Costa a McCrae (1976, 1978) původně zahrnuli
mezi důležité individuální odlišnosti pouze tři charakteristiky – extraverzi (E), neuroticismus (N) a otevřenost
vůči zkušenosti (O). Zatímco první dvě (N, E) byly v té
době široce akceptovanými osobnostními dimenzemi, třetí – otevřenost vůči zkušenosti nebyla tehdy
v psychologii všeobecně uznávanou osobnostní
dimenzí, ačkoli se v některých konceptech takto
vymezené osobnostní charakteristiky vyskytovaly
(např. plně fungující jedinec u Rogerse, sebeakualizující se jedinec u Maslowa). Pro zahrnutí otevřenosti
vůči zkušenosti do NEO inventářů svědčí také
výsledky klastrové analýzy 1 Cattellova 16 PF (Cattell,
Eber, Tatsuoka, 1970) provedené Costou a McCraeem

(1976). Kromě klastrů interpretovatelných jako extraverze a neuroticismus zaznamenali u skupiny
25-39letých respondentů třetí klastr obsahující
Cattellovy primární faktory I (premisa – harria) a M
(autia – praxernia) popsané Costou a McCraeem jako
otevřenost prožívání a citlivost k vnímání estetických
podnětů, u 40-47letých respondentů se místo
primární škály I objevila škála Q1 (konzervatismus
– radikalismus). Ve skupině 48-82letých vytvářely
klastr následující primární škály 16 PF – M, I, Q1
a B (vysoká inteligence – nízká inteligence), interpretovaný jako otevřenost idejím a hodnotám.
Po provedení klastrové analýzy Cattellova 16 PF
se Costa a McCrae inspirovali lexikálními výzkumy
popisu osobnosti a tzv. pětifaktorovým modelem
známým pod zkratkou Big Five. Model odvozený
z faktorové analýzy charakteristik používaných
k popisu vlastností osobnosti obsahuje pět široce
pojatých a na sobě nezávislých dimenzí odvozených ze
sebeposouzení i posouzení prováděných jinými podle
reprezentativního souboru osobnostně relevantních
slov obsažených ve slovnících. Jednotlivé faktory jsou
obvykle pojmenovány a označeny následovně:
•
•
•
•
•

Extreverze (Extraversion)
Přívětivost (Agreeableness)
Svědomitost (Conscientiousness)
Emocionální stabilita (Emotional Stability)
Kultura nebo intelekt (Culture, Intellect).

Původně třídimenzionální NEO model byl doplněn
o dvě dimenze opakovaně se potvrzující v lexikálních
analýzách. První NEO inventář (NEO-PI) publikovaný
v roce 1985 obsahoval tři hlavní dimenze (N, E, O),
dále členěné vždy do šesti subškál a 18 položek pro
dimenze přívětivost a svědomitost doplněné z modelu Big Five. Pětifaktorový model Costy a McCraee
se s modelem Big Five v mnohém překrývá, ale
najdeme i odlišnosti, především v obsahu dimenzí
otevřenost vůči zkušenosti a intelekt pojatých v obou
modelech odlišně.
NEO osobnostní inventář (NEO-PI-R) je přepracovaná a doplněná verze NEO-PI. Každá z pěti obecných dimenzí osobnosti je v něm zastoupena šesti
subškálámi. Metoda poskytuje údaje o obecných,
široce pojatých charakteristikách osobnosti a také
specifických, dílčích vlastnostech osobnosti.

1 Klastrová analýza je multivariační postup identifikující homogenní dílčí skupiny respondentů na základě podobností mezi souborem vlastností, v tomto případě skóry v NEO-PI-R.
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Doposud neměli badatelé jasno, které specifické
charakteristiky osobnosti se mají v osobnostních
dotaznících nebo inventářích zjišťovat. Diskutovalo
se, zda dílčí charakteristiky osobnosti odpovídají 16
Cattellovým primárním faktorům, 20 potřebám podle
Murraye nebo 18 osobnostním charakteristikám
z California Personality Inventory (Gough, 1957).
Z faktorové analýzy položek osobnostních dotazníků, stejně jako z lexikálních analýz slov užívaných
k popisu osobnosti, se opakovaně potvrzuje existence
pěti obecných dimenzí osobnosti. Zatím však
nebylo jednoznačně stanoveno, které dílčí vlastnosti
osobnosti každou z pěti obecných charakteristik
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reprezentují. Na základě racionální úvahy Costa
a McCrae stanovili, že každou dimenzi – škálu (Costa
a McCrae hovoří o „domains“) reprezentuje šest
dílčích charakteristik – subškál („facets“). Subškály
pro jednotlivé dimenze pětifaktorového modelu byly
vybrány na základě výsledků faktorové analýzy
a studia psychologické literatury. V NEO-PI-R se objevují ty subškály (dílčí charakteristiky osobnosti), které
vyplynuly z faktorové analýzy a současně byly zaznamenány v tehdy známých studiích.
Tabulka 1 obsahuje přehled škál a subškál NEO-PI-R
s jejich stručnou charakteristikou. Podrobnější interpretace bude uvedena v kapitole 4.3.

Tabulka 1:
Přehled škál a subškál NEO osobnostního inventáře

Název škály
a subškály v češtině
Neuroticismus
N1: úzkostnost
N2: hněvivost-hostilita
N3: depresivnost
N4: rozpačitost
N5: impulzivnost
N6: zranitelnost

Název škály
Zkratka
a subškály v angličtině
Neuroticism
N
Anxiety
Úz
Angry Hostility
Hn
Depression
De
Self-Consciousness
Rp
Impulsiveness
Im
Vulnerability
Zr

Extraverze
E1: vřelost
E2: družnost
E3: asertivita
E4: aktivnost
E5: vyhledávání vzrušení

Extraversion
Warmth
Gregariousness
Assertiveness
Activity
Excitement Seeking

E
Vř
Dr
As
Ak
VV

E6: pozitivní emoce
Otevřenost vůči zkušenosti
O1: fantazie
O2: estetické prožívání
O3: prožívání

Positive Emotions
Openness to Experience
Fantasy
Aesthetics
Feelings

PE
O
Fa
EP
Pr

O4: novátorské činnosti

Actions

NČ

O5: ideje

Ideas

Id

O6: hodnoty

Values

Ho

Přívětivost
P1: důvěra
P2: upřímnost
P3: altruismus
P4: poddajnost
P5: skromnost
P6: jemnocit
Svědomitost
S1: způsobilost
S2: pořádkumilovnost

Agreeableness
Trust
Straightforwardness
Altruism
Compliance
Modesty
Tender–Mindedness
Conscientiousness
Competence
Order

P
Dů
Up
Al
Pd
Sk
Je
S
Zp
Po

S3: zodpovědnost
S4: cílevědomost
S5: disciplinovanost

Dutifulness
Achievement Striving
Self–Discipline

Zo
Cv
Di

S6: rozvážnost

Deliberation

Rv

Stručná charakteristika škály a subškály
Do jaké míry se vyrovnáváme s psychickou zátěží
Obavy a strach z toho, jak všechno dopadne.
Pociťování hněvu a zatrpklosti.
Prožívání smutku a zoufalství.
Pocit trapnosti, studu nebo rozpaků.
Podléhání pokušení (jídlo, alkohol, cigarety, drogy, nakupování).
Tendence nechat se pohltit naléhavými událostmi
nebo stresovými situacemi, tendence jednat panicky.
Do jaké míry jsme společenští, aktivní a energičtí
Přátelskost, náklonnost a zalíbení pro druhé.
Společenskost, vyhledávání sociálních kontaktů.
Dominance a důrazné sebeprosazování.
Energičnost, tendence žít život v rychlém tempu.
Upřednostňování vzrušujících zážitků a výrazných
smyslových podnětů.
Optimismus a pocit životního štěstí.
Do jaké míry jsme otevření novým zkušenostem
Vytváření zajímavého vnitřního světa, představivost a fantazie.
Smysl pro umění a krásu, senzitivita.
Schopnost zhodnotit a prožívat u sebe a s druhými
velké množství pozitivních i negativních emocí.
Upřednostňování nového a rozmanitého před rutinním
a známým.
Intelektuální zvídavost, otevřenost novým a nekonvenčním
myšlenkám.
Ochota ověřovat sociální, politické a religiózní hodnoty,
nedogmatické myšlení.
Do jaké míry jsme přívětiví k druhým lidem
Tendence důvěřovat druhým.
Čestné a přímé jednání.
Velkorysost, ohleduplnost a přání pomáhat druhým.
Upřednostňování spolupráce před soutěživostí.
Pokora před druhými.
Starostlivost, soucit a sympatie s druhými.
Do jaké míry plníme povinnosti
Připravenost a schopnost efektivně řešit úkoly.
Umění dobře si všechno zorganizovat,
postupovat metodicky.
Dodržování pravidel, spolehlivost.
Tendence zadávat si náročné úkoly a plnit je.
Schopnost motivovat se k dokončení úkolu a odolávat
rušivým vlivům.
Schopnost promýšlet si věci předem.
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2. Souãásti NEO osobnostního inventáﬁe
a jejich pouÏití
Součástí NEO osobnostního inventáře je příručka,
seznam položek pro sebeposouzení – forma
S a forma J pro posouzení jiným člověkem (např.
partnerem, příbuzným, terapeutem), propisovací záznamový list pro zaznamenávání odpovědí respondentů a vyhodnocení hrubých skórů v případě administrace formou tužka-papír, předtištěné formuláře
pro vyhodnocení profilů (převod HS na T skóry)
a NEO souhrn poskytující probandům zpětnou vazbu
o základních osobnostních charakteristikách. NEO-PIR lze také administrovat a vyhodnotit pomocí speciálně připraveného programu pro PC. V některých případech (např. při administraci formy J pro posouzení
jiným, kterou posuzovatel zaznamenává do záznamového listu doma) může uživatel údaje ze záznamového listu přepsat (viz Vyšetření probanda –
zapsat testování v PC programu) a vyhodnotit
pomocí počítačového programu. K dispozici jsou
také podklady pro vyhodnocení metody statistickým
programem SPSS (viz příloha E).

2.1 Seznamy poloÏek
Forma J je totožná s formou S, položky jsou však
naformulovány ve 3. os. j. č. tak, aby probanda provádějícího sebeposouzení mohl posoudit jiný člověk
(např. partner, příbuzný, expert). V seznamech položek jsou jednotlivé položky naformulovány pro ženy
i muže (např. „Má opravdu rád(a) většinu lidí, s kterými se setkává“). Při počítačové administraci metody
jsou k dispozici formulace položek pro muže a ženy,
ve verzi J formulace nerozlišují rod posuzovaného.
Seznamy položek (forma S nebo J), které probandi
obdrží obsahují pouze 240 výpovědí podle nichž se
provádí sebeposouzení, popř. posouzení jiného.
Nejsou určeny k zaznamenávání odpovědí. K tomuto
účelu je připraven propisovací záznamový list.

2.2 Záznamov˘ list
Záznamový list tvoří dvě strany. Na první straně
záznamového listu zaznamenávají probandi své
odpovědi na 240 položek NEO-PI-R. Jejich odpovědi
se propisují na druhou stranu záznamového listu
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obsahujícího klíč k vyhodnocení 30 subškál. Tento
způsob umožňuje snadné a rychlé vyhodnocení hrubých skórů škál a subškál NEO-PI-R v případě administrace tužka-papír. Záznamový list je pro verzi
S a J totožný.
Seznamy položek (pro verzi S a J) obsahují na
první straně instrukci, jak postupovat při odpovědích
na položky NEO-PI-R, do záznamového listu zaznamenávají probandi kromě odpovědí na položky také
další údaje (např. věk, pohlaví).

2.3 Vyhodnocení profilu
Vyhodnocení a následnou interpretaci výsledků
usnadňují formuláře pro vyhodnocení profilu umožňující převod hrubých skórů na T skóry (T skóry mají
průměr 50 a standardní odchylku 10). Vyhodnocení
profilu je připraveno na třech oboustranných vždy
barevně odlišených formulářích. První formulář obsahuje na jedné straně vyhodnocení pro muže, na
druhé pro ženy ve věku od 14-21 let (S1 – modrý formulář), druhý obsahuje vyhodnocení pro muže
a ženy ve věku od 22-83 let (S2 – zelený formulář).
Normy pro muže mají vždy tmavší odstín příslušné
barvy, normy pro ženy mají světlejší odstín. Třetí formulář je určen pro vyhodnocení formy J v případě, že
byla posuzována žena, na opačné straně je připraveno
vyhodnocení pro posouzení muže (červený formulář).
Na formulářích připravených pro šest normativních
skupin jsou ve sloupcích nadepsaných zkratkami
uvedeny hodnoty hrubých skórů nejdříve pro pět škál
v pořadí neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči
zkušenosti, přívětivost, svědomitost, následují jednotlivé subškály pěti škál opět v pořadí neuroticismus
– svědomitost (N1 – S6). V prvních a posledních dvou
sloupcích jsou uvedeny hodnoty T skórů a jejich slovní
vymezení (velmi nízký, nízký, střední, vysoký, velmi
vysoký). Uživatel metody podle použité formy, resp.
pohlaví a věku probanda zvolí odpovídající formulář,
v němž označí v příslušných sloupcích hodnoty hrubých skórů škál a subškál, které lze spojit do křivky
graficky zobrazující osobnostní profil probanda. Ve
sloupci označeném T lze zjistit odpovídající hodnoty
T skórů.

Formuláře pro vyhodnocení podle norem pro
všechny probandy (bez členění na muže a ženy)
nejsou sice k dispozici, ale uživatelé si sami mohou
provést převod na T skóry podle údajů uvedených
v příloze B1 a B2 nebo použít percentilové normy pro
celý soubor (viz příloha C poskytující alternativní způsob vyhodnocení.

2.4 NEO souhrn
Součástí NEO inventáře je i tzv. NEO souhrn
umožňující poskytnutí základních informací o pěti
osobnostních charakteristikách (výsledky na škálách
NEO-PI-R) pro probandy. NEO souhrn obsahuje stručné
charakteristiky pro vysoko, středně a nízko skórující
v pěti subškálách NEO-PI-R. Psycholog vyhodnocující
metodu pak může podle výsledků každému probandovi označit odpovídající charakteristiky. O zpětné
vazbě a NEO souhrnech je podrobněji pojednáno
v kap. 3.3.

Odpovědi na položky NEO inventáře vyžadují
zpravidla 30-45 minut, metoda byla ověřována na
základě odpovědí českých probandů starších než
15 let. Její použití u mladších probandů zatím v České
republice nebylo ověřováno, ale výsledky získané od
holandských adolescentů ve věku 12-17 let
(De Fruyt a kol., 2000) naznačují, že metodu lze využít i u mladších probandů. Podle zjištění De Fruyta
a spolupracovníků byla i v této skupině probandů
extrahována obdobná faktorová struktura jako
u dospělých a také koeficienty reliability jsou srovnatelné. Dospívající také neměli potíže s porozuměním
obsahu většiny položek. Problematické byly jen
některé položky subškály O5: ideje a O6: hodnoty.
S obezřetností lze výsledky interpretovat i u probandů mladších 15 let. Uživatel metody by měl
odhadnout, zda je proband mladšího věku schopen
provést sebeposouzení nebo posouzení jiného. Pro
toto rozhodování není důležitý pouze údaj o věku
probanda, ale také odhad jeho kognitivních schopností a zohlednění dalších okolností (např. zda přichází
s nějakými psychickými potížemi, poruchami ovlivňujícími kognitivní schopnosti, atd.).
Interpretaci profilů smí provádět pouze psycholog
vyškolený v používání psychologických metod.
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