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Výsledky testování může interpretovat pouze osoba s psychologickým a psychodiagnostickým vzděláním, v souladu se Standardy pro pedagogické a 
psychologické testování (Hogrefe-Testcentrum,Praha,2001).
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Testový profil
PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti · Standard
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

9 41 SN: sebekritický - sebenejistý
Zvýšená vnímavost pro kritiku, zdrženlivé 
chování ve společnosti, považování sebe za 
nepříliš důležitého.

12 54 DP: klidný - depresivní
Pasivní základní rozpoložení, prohloubené 
prožívání citů vlastních i cizích, utlumené 
prožívání kladných podnětů a spíše 
kontemplativní než pragmatický základní 
postoj.

0 31 DS: sebejistý - disociální
Sebejisté nebo v patologické formì až 
bezohledné prosazování vlastních cílů.

0 26 ST: intuitivní - schizotypní
Zvláštní sensitivita pro vytušení jevů a 
možností jednání, k nimž nelze dospět 
logickým myšlením ani na základě intuitivní 
zkušenosti.

9 39 SZ: rezervovaný - schizoidní
Omezená intenzita prožívání a výrazů 
emocí, střízlivá věcnost, lhostejnost vůči 
sociálním vztahům.

0 26 OB: ochotný - obětující se
Ochota pomoci, empatie a sociální 
angažovanost; v patologické formě 
nadměrné sebeobětování se.

0 31 BL: impulzivní - borderline
Intezivní emotivita, schopnost spontánně 
se nadchnout pro kladné vjemy, impulzivní 
odmítání negativních vlastností.
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PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti · Standard
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

0 26 NT: pečlivý - nutkavý
Důkladnost a přesnost při provádění 
vlastních činností.

12 42 PN: nedůvěřivý - paranoidní
Výrazné prožívání vlastních záměrů, snaha 
dopátrat se záměrů druhých a ohradit se 
proti nim.

0 29 ZS: loajální - závislý
Loajální chování k druhým, ochota vzdát se 
vlastních přání, pokud kolidují se zájmy 
důležitých blízkých osob.

0 26 NG: kritický - negativistický
Klidný až negativistický temperament.

0 29 HI: příjemný - histriónský
Hřejivé projevy chování vůči druhým, spíše 
intuitivně impulzivní projevy než analytické 
myšlení a cilesměrné plánování.

0 26 RP: optimistický - rapsodický
Kladné životní postoje, také na negativních 
zážitcích snadno nalézá něco dobrého.

3 29 NR: ctižádostivý - narcistický
Vyhraněný smysl pro vše zvláštní.



VYHODNOCENÍ ŠKÁL  PSSI 5/14

Jan Ukázka
Datum 30.08.2019 · věk 25;9* · Pohlaví muž © Hogrefe Testcentrum, Praha

Vyhodnocení škál
PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti · Standard
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

 

Parametr Hrubý skór Standardní skór
SN: sebekritický - sebenejistý 9 41
DP: klidný - depresivní 12 54
DS: sebejistý - disociální 0 31
ST: intuitivní - schizotypní 0 26
SZ: rezervovaný - schizoidní 9 39
OB: ochotný - obětující se 0 26
BL: impulzivní - borderline 0 31
NT: pečlivý - nutkavý 0 26
PN: nedůvěřivý - paranoidní 12 42
ZS: loajální - závislý 0 29
NG: kritický - negativistický 0 26
HI: příjemný - histriónský 0 29
RP: optimistický - rapsodický 0 26
NR: ctižádostivý - narcistický 3 29
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Grafické zobrazení škál

SN: sebekritický - sebenejistý
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 9

Standardní skór 41

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [32 - 50]

Jedinci s tímto osobnostním stylem jsou často citliví na kritiku a projevují se ve společnosti zdrženlivě, 
protože sami sebe považují za "nedůležité". Mají vyhraněnou schopnost zpochybňovat a revidovat 
vlastní očekávání a odhad, ba i komplexní model svého prostředí, pokud se objeví protichůdné 
informace. V patologické formě může sebekritický postoj vyústit ve výraznou obavu, aby před ostatními 
neřekli něco nevhodného nebo hloupého. Sebenejistý styl se vyznačuje strachem z negativního 
hodnocení, plachostí a stísněností. Sebenejistí lidé navazují kontakty pouze tehdy, pokud mají za to, že 
budou akceptováni. Projevují rozpaky (např. zčervenáním) a vyhýbají se profesním činnostem s větší 
společenskou náročností.
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DP: klidný - depresivní
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 12

Standardní skór 54

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [45 - 63]

K hlavním rysům tohoto osobnostního stylu patří spíše pasivní základní rozpoložení, prohloubené 
prožívání citů vlastních i cizích, utlumené prožívání kladných podnětů a spíše kontemplativní než 
pragmatický základní postoj. Tento osobnostní styl se vyznačuje častou skleslostí, pocity vlastní 
méněcennosti a nedostačivosti, jakož i pesimistickou základní orientací. Jedinci tohoto osobnostního 
stylu jsou velmi sebekritičtí, často trpí pocity viny a nejsou s to otevírat se kladným emocím. 
 Depresivní porucha osobnosti není zahrnuta na ose II v DSM-III-R. Patří však rovněž k poruchám 
původně navrženým pro DSM-IV. Autřii na základě vlastních výzkumù upozorňují, že je na místě pečlivě 
zvážit přijetí dispoziční depresivity do seznamu poruch osobnosti. Pasivně - depresivní typ interaguje, 
na rozdíl od všech ostatních osobnostních stylů PSSI, nejen se schopností regulace afektù, ale také s 
mírou každodenního stresu. Jinými slovy, depresivita (dle PSSI) zvyšuje riziko rozvoje symptomu pouze 
pokud je nízká schopnost regulovat afekty a zároveň vysoká míra každodenního stresu (porucha 
osobnosti by se ovšem podle DSM neměla objevovat a vytrácet v závislosti na aktuálním každodenním 
stresu).
 

DS: sebejistý - disociální
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 0

Standardní skór 31

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [24 - 38]

K hlavním rysům tohoto osobnostního stylu patří sebevědomé (případně při patologickém vystupňování 
bezohledné) prosazování vlastních cílů a sebejisté (případně zraňující a ponižující) chování vůči 
druhým lidem. Disociální porucha se vyznačuje nezodpovědným, bezohledným a asociálním chováním, 
jakož i chybějícími pocity viny při porušování norem. Tito jedinci většinou nejsou schopni předvídavě 
plánovat. Nedovedou se přizpůsobit právním normám společnosti.
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ST: intuitivní - schizotypní
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 0

Standardní skór 26

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [18 - 34]

Hlavním rysem tohoto osobnostního stylu je zvláštní sensitivita pro vytušení jevů a možností jednání, k 
nimž nelze dospět logickým myšlením ani na základě intuitivní zkušenosti. Mnohé události, předměty a 
osoby mají pro tyto jedince emocionální význam, který daleko přesahuje jejich racionálně zdůvodnitelný 
obsah. Jedinci s patologickým vystupňováním tohoto stylu často věří neobvyklým jevům, jako je 
například jasnovidectví, telepatie nebo šestý smysl. Tito jedinci působí svým chováním a vnějším 
zjevem často zvláštně nebo excentricky. V sociálních situacích jsou krajně úzkostliví.
 

SZ: rezervovaný - schizoidní
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 9

Standardní skór 39

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [30 - 48]

Hlavními rysy tohoto osobnostního stylu jsou omezená intenzita prožitku a výrazu emocí, střízlivá 
věcnost a lhostejnost k sociálním vztahům. Jedinci s tímto osobnostním stylem vyhledávají přednostně 
činnosti, které mohou vykonávat sami. Pokud je styl patologicky vystupňovaný, nemají důvěrné přátele 
a jsou celkem lhostejní ke chvále nebo kritice ze strany druhých lidí.
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OB: ochotný - obětující se
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 0

Standardní skór 26

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [17 - 35]

Položky této škály zachycují osobnostní styl, který není zahrnut v DSM-IV. Styl se vyznačuje ochotou 
pomoci, empatií a sociální angažovaností. V patologické vyhraněnosti se projevuje nadměrně obětavým 
chováním, chronickým podřizováním vlastní potřeb potřebám ostatních lidí a neschopností těšit se z 
příjemných zkušeností. Jedinci s touto poruchou osobnosti považují potřeby ostatních zásadně jako 
důležitější než vlastní a nejsou schopni uspokojovat své vlastní potřeby. Obětující se porucha osobnosti 
není zahrnuta v DSM-III-R, byla ovšem navržena na zařazení do DSM-IV.
 

BL: impulzivní - borderline
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 0

Standardní skór 31

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [23 - 39]

Osobnostní styl zachycený touto škálou se vyznačuje relativně intenzivní emotivitou, která se na jedné 
straně projevuje schopností spontánně se nadchnout pro kladné vjemy a na straně druhé impulzivním 
odmítáním věcí nebo osob, spojených s negativními vlastnostmi. Impulzivní lidé příliš neulpívají na 
svých soudech: i silné negativní reakce vůči někomu mohou být v krátkém čase zapomenuty. Při 
patologickém vystupňování nabývá impulzivnost  rysy  poruch osobnosti typu borderline: instabilita 
sebeobrazu (identity), instabilita nálad, jakož i mezilidských vztahů, případně až sebepoškozování, to 
vše jsou některé z nápadných symptomù.
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NT: pečlivý - nutkavý
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 0

Standardní skór 26

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [18 - 34]

Tento styl se vyznačuje důkladností a pečlivostí při provádění vlastních činností. Odpovídající porucha 
osobnosti je charakteristická perfekcionismem a strnulostí. Tito jedinci bývají například nadměrně 
svědomití a nedokážou často realizovat vlastní záměry pro neúměrně přísné vlastní normy a 
představy  o výsledku. Příliš se zabývají detaily, pravidly, pořádkem a čistotou. Práce je často 
nadřazena zábavě,případně mezilidským kontaktům.
 

PN: nedůvěřivý - paranoidní
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 12

Standardní skór 42

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [33 - 51]

Položky této škály zachycují osobnostní styl, který se vyznačuje sklonem k výraznému prožívání 
vlastních záměrů, snaze dopátrat se záměrů druhých a ohradit se proti nim. Jedinci s tímto 
osobnostním stylem se jen velmi váhavě svěřují druhým lidem a pochybují o jejich loajalitě. V 
patologickém vystupňování pochybují často bezdůvodně o svých přátelích a  spolupracovnících. 
Paranoidní jedinci se cítí být využíváni druhými lidmi, chovají k druhým dlouhodobě zášť nebo 
nedovedou odpustit. Jednání druhých lidí interpretují jako záměrné ponižující, znehodnocující nebo 
ohrožující.
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ZS: loajální - závislý
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 0

Standardní skór 29

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [21 - 37]

Tento osobnostní styl se vyznačuje loajálním chováním vůči druhým lidem, které zahrnuje ochotu vzdát 
se vlastních přání, pokud nejsou v souladu se zájmy důležitých osob. U mužů se silnou jednostranně 
zaměřenou potřebou prosadit se a touhou po moci bylo možné sledovat, že tento styl je doprovázen 
sklonem kompenzovat vlastní nedostatek empatie a schopnosti udržet vztahy prostřednictvím 
delegování jejich motivace ke vztahu na partnerku. Ve vystupňované formě může tento styl vyústit také 
v závislé nebo podřizující se chování s neschopností dospět k vlastním rozhodnutím nebo je uskutečnit. 
Závislí jedinci mívají obvykle obavy, že budou opuštěni. Přebírají i takové činnosti, které jsou jim 
nepříjemné, pokud si tím můžou získat náklonnost a přízeň druhých. Nadměrná závislost na druhých 
ztěžuje jakoukoli vlastní iniciativu a činorodost.
 

NG: kritický - negativistický
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 0

Standardní skór 26

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [16 - 36]

Pro tento styl je charakteristický klidný až flegmatický temperament. Práh pro aktivaci pohybu a detekci 
podnětů v rùzných smyslových modalitách je zvýšený, takže vzniká dojem lhostejnosti vůči dění ve 
vnějším světě. Při odpovídající poruše osobnosti se tato lhostejnost projevuje všeobecnou pasivitou i v 
takových situacích, kdy se za normálních okolností očekává aktivita (např. při pokynech nadřízených). 
Pasivní chování se spojuje s kritickým postojem, který zahrnuje zdravou skepsi vůči podnětům, které 
přicházejí od druhých lidí. 
 Hlavními rysy odpovídající poruchy jsou pasivní odpor vůči požadavku na výkon v sociální a profesní 
oblasti a nepodložený předpoklad těchto jedincù, že jsou nepochopeni, že se s nimi zachází 
nespravedlivě a že jsou vázáni nadměrnými povinnostmi. Tito jedinci vyjadřují svůj odpor nepřímo: 
taktikou odkladù, otálením a "zapomínáním". Tato porucha, označená v DSM-III-R jako "pasivnì 
agresivní", není dosud definitivnì zařazena do DSM-IV, nicméně se uvádí jako porucha, která by měla 
být zkoumána s rozšířením na "negativistické" symptomy, jako je negativní chápání dobře míněných 
rad, přesvědčení, že se druhým daří vesměs lépe atd.
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HI: příjemný - histriónský
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 0

Standardní skór 29

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [21 - 37]

Příjemný styl se vyznačuje vřelým chováním a hřejivými projevy vůči druhým lidem, spíše intuitivně 
impulzivními projevy než analytickým myšlením a cílesměrným plánováním (impresionistický styl). K 
hlavním rysům histriónské poruchy osobnosti, jako vystupňování tohoto stylu, patří přehnaná, 
společensky orientovaná emotivita a nadměrná touha být středem pozornosti. Jedinci s touto poruchou 
osobnosti vyžadují stálé uznání a chválu. Necítí se dobře, pokud se jim nevěnuje pozornost, chovají se 
přehnaně atraktivně, případně svůdně a vyjadřují se velmi vágně.
 

RP: optimistický - rapsodický
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 0

Standardní skór 26

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [18 - 34]

Tento styl, který se podobá příjemnému histriónskému typu, se vyznačuje veskrze pozitivním životním 
postojem. Jedinci s tímto stylem také v negativních zážitcích snadno nacházejí něco dobrého. V 
patologickém vystupňování může tento postoj vést k chronickému entusiasmu a k neschopnosti 
prožívat i negativní stránky sebe sama a druhých, a tedy i k neschopnosti podrobně se zabývat zdroji 
konfliktů a problémů. Rapsodická porucha osobnosti se neobjevuje ani v DSM-III-R, ani DSM-IV, ale do 
jisté míry se překrývá s histriónským typem, jehož sebeprezentační a atraktivní prvky se však neřadí k 
rapsodickému typu.
 



GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL  PSSI 13/14

Jan Ukázka
Datum 30.08.2019 · věk 25;9* · Pohlaví muž © Hogrefe Testcentrum, Praha

NR: ctižádostivý - narcistický
Český standardizační soubor – studenti VŠ, muži · T-hodnoty (50+10z) (Původní: Percentily)

Hrubý skór 3

Standardní skór 29

Bez odpovědi 0

Konfidenční interval [19 - 39]

Položky této škály zachycují osobnostní styl, který se vyznačuje vyhraněným smyslem pro vše zvláštní. 
Tento postoj se projevuje například zvláštní výkonovou orientací, upřednostňováním výstředního 
oblečení, elitářským uměleckým prožíváním, "alternativními" způsoby života nebo obzvláštní 
vytříbeností v společenském styku a vystupováním, kterým je zdůrazňován vlastní společenský status. 
Odpovídající porucha osobnosti se vyznačuje běžným modelem, který zahrnuje prožívanou velkolepost 
ve fantazii nebo chování, nedostatek vcítění a zvýšenou citlivost vůči posuzování druhými. Narcistické 
osobnosti jsou v přehnané míře přesvědčené o vlastní důležitosti. Přeceňují vlastní schopnosti a 
očekávají, že získají uznání a obdiv také bez zvláštních výkonů, že budou obdivovány pro svou 
výjimečnost. Ve svých fantaziích se zabývají bezmeznými úspěchy. Na kritiku reagují vztekem, studem 
nebo prožívaným pokořením.
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Statistika odpovědí

Rozložení odpovědí
Stupeň Percent

1 100 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %

Chování během administrace

K tomuto testování nejsou k dispozici žádné doplňující informace.

Tyto informace se objeví, pokud proband během administrace testu otevře na svém počítači jiné okno, než ve 
kterém probíhá testování. Více podrobností lze získat v příručce pro HTS 5.
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