The Big Five Inventory–2 (BFI-2) – Slovenská verzia
Tu je niekoľko charakteristík, ktoré Vás môžu alebo nemusia vystihovať. Napríklad, súhlasíte s tým, že ste niekto,
kto rád trávi čas s ostatnými? Ku každému výroku vpíšte číslo, ktoré vyjadruje do akej miery súhlasíte alebo
nesúhlasíte s daným výrokom.
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súhlasím

5
Veľmi
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je spoločenský, rád trávi čas s inými ľuďmi.
je súcitný, má dobré srdce.
má sklon byť chaotický.
je uvoľnený, dobre zvláda stres.
má málo umeleckých záujmov.
má asertívnu osobnosť, vyjadruje svoje názory.
je úctivý, správa sa k iným úctivo.
má sklon byť lenivý.
ostáva optimistický napriek prekážkam.
je zvedavý na mnoho rozličných vecí.
je málokedy pre niečo zapálený.
má sklon hľadať chyby v ostatných.
je spoľahlivý a dôsledný.
je náladový, máva výkyvy nálady.
je vynaliezavý, hľadá šikovné spôsoby ako robiť veci.
má sklon byť tichý.
cíti málo pochopenia a súcitu k iným.
je systematický, rád udržiava veci v poriadku.
môže bývať napätý.
je očarený umením, hudbou alebo literatúrou.
je dominantný, spáva sa ako vodca.
vyvoláva spory s inými.
robí mu problém začať nejakú úlohu.
cíti sa sebaistý, je spokojný so sebou.
sa vyhýba intelektuálnym, filozofickým diskusiám.
je menej aktívny než ostatní ľudia.
má v povahe odpúšťať.
môže byť trochu nedbanlivý.
je emocionálne stabilný, neznepokojí sa tak ľahko.
je málo tvorivý.
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je niekedy hanblivý, uzavretý.
je nápomocný a nezištný k iným.
udržuje svoje veci usporiadané a zorganizované.
sa veľa znepokojuje.
si cení umenie a krásu.
pokladá za ťažké ovplyvňovať ľudí.
je niekedy hrubý k iným.
je efektívny, veci dokončí.
sa často cíti smutný.
rozmýšľa komplexne, do hĺbky.
je plný energie.
je podozrievavý voči úmyslom iných.
je dôveryhodný, dá sa na neho vždy spoľahnúť.
má svoje emócie pod kontrolou.
má problém predstavovať si veci.
je zhovorčivý.
môže byť chladný a ľahostajný.
zanecháva neporiadok, neupratuje.
zriedkakedy cíti úzkosť alebo obavy.
považuje poéziu a divadlo za nudné.
preferuje, aby iní robili rozhodnutia.
je slušný, zdvorilý voči iným.
je vytrvalý, pracuje pokiaľ nie je úloha dokončená.
má sklon cítiť sa skľúčený, skleslý.
má malý záujem o abstraktné myšlienky.
prejavuje veľa nadšenia.
myslí si o ľuďoch to najlepšie.
sa niekedy správa nezodpovedne.
je temperamentný, ľahko sa rozčúli.
je originálny, prichádza s novými nápadmi.

Prosím, skontrolujte si: Vpísali ste číslo pred každý výrok?
BFI-2 items copyright 2015 by Oliver P. John and Christopher J. Soto.
Slovak translation by Peter Halama and Michal Kohút.

Vyhodnocovací kľúč
Čísla položiek pre domény a facety dotazníka BFI-2 sú uvedené nižšie. Reverzné položky sú označené písmenom
“R”. Viac informácií o dotazníku BFI-2 môžete získať na webstránke Colby Personality Lab
(http://www.colby.edu/psych/personality-lab/).
Domény:
Extraverzia: 1, 6, 11R, 16R, 21, 26R, 31R, 36R, 41, 46, 51R, 56
Prívetivosť: 2, 7, 12R, 17R, 22R, 27, 32, 37R, 42R, 47R, 52, 57
Svedomitosť: 3R, 8R, 13, 18, 23R, 28R, 33, 38, 43, 48R, 53, 58R
Negatívna emocionalita: 4R, 9R, 14, 19, 24R, 29R, 34, 39, 44R, 49R, 54, 59
Otvorenosť: 5R, 10, 15, 20, 25R, 30R, 35, 40, 45R, 50R, 55R, 60
Facety:
Sociabilita: 1, 16R, 31R, 46
Asertivita: 6, 21, 36R, 51R
Energetická úroveň: 11R, 26R, 41, 56
Súcit: 2, 17R, 32, 47R
Zdvorilosť: 7, 22R, 37R, 52
Dôvera: 12R, 27, 42R, 57
Organizovanosť: 3R, 18, 33, 48R
Produktivita: 8R, 23R, 38, 53
Zodpovednosť: 13, 28R, 43, 58R
Úzkosť: 4R, 19, 34, 49R
Depresia: 9R, 24R, 39, 54
Emocionálna nestálosť: 14, 29R, 44R, 59
Intelektuálna zvedavosť: 10, 25R, 40, 55R
Estetická senzitivita: 5R, 20, 35, 50R
Kreatívna predstavivosť: 15, 30R, 45R, 60

