
Máte rádi čísla?  
Zajímáte se o vědu?  
Spočítáte cokoliv hravě zpaměti? 
Baví vás hádanky, hlavolamy, záhady?  
Pořád něco počítáte?  
Baví vás zabývat se financemi, rodinným 
rozpočtem, dlouhodobým výhledem apod.? 
Máte paměť na čísla a statistické údaje?  
Máte rádi strategické hry, šachy, dámu? 
Často se zabýváte vztahy příčiny a následku?  
Používáte rádi počítač (nejen na hraní)?  
Máte rádi tabulky a grafy? 

Rádi zpíváte? Hrajete na nějaký hudební nástroj? 
Posloucháte rádi hudbu? 
Umíte číst noty?  
Snadno si zapamatujete melodie a popěvky?  
Rozeznáte zvuk jednotlivých nástrojů, když hrají 
společně?  
Často si broukáte a prozpěvujete?  
Nacházíte snadno rytmus ve zvucích, které Vás 
obklopují? 
Baví Vás různé zvuky vydávat?   
Hrajete si s písňovými texty, měníte je a 
předěláváte? 

Rádi čtete? 
Baví vás vyprávět příběhy?  
Píšete povídky nebo básničky?  
Jdou vám dobře cizí jazyky?  
Máte velkou slovní zásobu? 
A dobrý pravopis?  
E-maily nebo dopisy pro vás nejsou nejmenší 
problém?  
Máte dobrou paměť na jména, názvy a údaje?  
Baví Vás slovní hry jako scrabble nebo Dixit? 
Rádi s ostatními probíráte různé myšlenky a 
nápady? Jste dobří řečníci?  

Máte lepší paměť na tváře než na jména? 
Rádi si kreslíte, co vás zrovna napadá? 
Rádi něco stavíte?  
Baví vás rozebírat a potom skládat dohromady? 
Rádi pracujete s barvami, papírem, fixami? 
Díváte se hodně na filmy a videa?  
Hrajete často počítačové hry?  
Máte rádi mapy nebo si kreslíte vlastní?  
Vidíte ve světě kolem sebe různé pravidelné 
vzory nebo ornamenty? 
Často si bezmyšlenkovitě čmáráte?  
 

Rádi se pohybujete a jste trochu neposední?  
Dokážete si snadno a rychle osvojit nové 
pohybové dovednosti (třeba i řemesla)? 
Umíte dobře napodobovat gesta a výrazy jiných 
lidí?  
Vynikáte ve sportu? 
Jste zruční, baví vás ruční práce? 
Dobře tančíte?  
Pomáhá vám pohyb při přemýšlení, např. když si 
potřebujete něco vybavit z paměti?  
Hrajete rádi divadlo?  
Máte dobrou koordinaci pohybů a přesný 
timing? 

Pracujete raději o samotě než v kolektivu? 
Je vám jedno, co si o vás myslí ostatní? 
Dobře se vyznáte ve svých pocitech a dokážete je 
interpretovat?  
Trávíte hodně času dumáním? 
Píšete si deník nebo si zapisujete myšlenky, 
nápady, vzpomínky, souvislosti?  
Máte jasnou představu o svých slabých a silných 
stránkách?  
Přemýšlíte o svých plánech a projektech, dáváte 
si cíle?  
Vždy si stojíte za svým přesvědčením, i když 
zrovna není populární? 
Jste si dobře vědomi svých priorit?  

Rádi pozorujete lidi?  
Snadno se s nimi skamarádíte?  
Nabídnete pomoc neznámému, když vidíte, že je 
v nouzi?  
Baví vás podílet se na skupinových aktivitách? 
Snažíte se být druhým oporou?  
Umíte lidi nadchnout a třeba i ovlivnit? 
Baví vás přesvědčovat druhé o svém názoru?  
Záleží vám na spravedlnosti a při každé 
nepravosti se ozvete? Zastanete se? 
Věnujete se dobrovolnickým činnostem? 
Pracujete raději ve společnosti než o samotě? 

Umíte se snadno přizpůsobit novým místům a 
situacím? 
Máte rádi zvířata?  
Staráte se o zahradu?  
Jste zvídaví a pořád se na něco ptáte?  
Baví vás zabývat se počasím? 
Záleží vám na tom, jak vypadá prostředí kolem 
vás – ulice, město, čtvrť?  
Máte dobrý orientační smysl? 
Baví vás třídit věci do kategorií, řadit je podle 
různých kritérií? 
Děláte něco pro ochranu životního prostředí? 
Často vyrážíte do přírody? 



 


