
Odporúčania niektorých odborov vysokých škôl podľa výsledkov testu (budúcoroční štvrtáci) 

 

 

 

A  Poznávať nové veci   EU-ekonómia, medzinárodné vzťahy, európske štúdia... 

B  Pracovať vedecky   Prírodné vedy, „čisté odbory“- aplikovaná biológia, , oblasť výskumu, genetika... 

C  Poznávať umelecké diela   Umelecké VŠ, multikultúra, architektúra, archeológia, veda a umenie, estetika... 

D  Zaoberať sa aktívne umením   Mal by byť talent na umenie, napríklad oblasť reklamy a dizajnu, interiérový dizajn... 

E  Zaoberať sa slovami, jazykom   Jazyky, tlmočníctvo, komunikácia, žurnalistika, médiá, prekladateľstvo... 

Teoreticko-poznávací       

F  Zbierať a usporadúvať niečo   Archivárstvo, archeológia, knihovníctvo, štatistika... 

G  Pracovať ako technik   Technické vedy, chemické inžinierstvo, materiálové inžinierstvo, biotechnológia... 

H  Zaoberať sa zvieratami   Veterina, genetika, biológia, poľnohospodárstvo, lesníctvo... 

I  Zaoberať sa rastlinami   Aplikovaná biológia, botanika, poľnohospodárske odbory, farmácia... 

K  Pracovať v obchode   Ekonómia, manažment, marketing, finančná matematika... 

L  Pracovať v doprave   Všetky odbory dopravy, letectvo, logistika... 

M  Aktívne športovať   Fakulta telesnej vých. a športu, telesná vých. v kombinácii s iným predmetom, trénerstvo... 

Prakticko-konací       

N  Organizovať   Manažment, riadenie ľudských zdrojov, verejná správa... 

O  Stýkať sa s ľuďmi   Pedagogika, odbory z N, tlmočníctvo, medicína, masmediálna komunikácia... 

P  Pôsobiť na ľudí   Pedagogika, politológia, psychológia, psychiatria, masmediálna komunikácia... 

R  Poznávať ľudí   Medicína, psychológia, verejná správa... 

S  Pomáhať ľuďom   Psychológia, psychiatria, medicína, zložky ochrany štátu, právo... 

Záujem o ľudí        



Odporúčania niektorých voliteľných predmetov podľa výsledkov testu (budúcoroční tretiaci) 

 

 

 

A  Poznávať nové veci   jazyky, občianska náuka 

B  Pracovať vedecky   biológia, matematika, fyzika 

C  Poznávať umelecké diela   občianska náuka, matematika, dejepis, geografia... 

D  Zaoberať sa aktívne umením   matematika, informatika, občianska náuka, dejepis... 

E  Zaoberať sa slovami, jazykom   jazyky, možno občianska náuka 

Teoreticko-poznávací      

F  Zbierať a usporadúvať niečo   dejepis, matematika, informatika... 

G  Pracovať ako technik   chémia, biológia, informatika, matematika, fyzika... 

H  Zaoberať sa zvieratami   biológia, chémia, geografia... 

I  Zaoberať sa rastlinami   biológia, chémia, geografia... 

K  Pracovať v obchode   matematika, informatika, občianska náuka, jazyky... 

L  Pracovať v doprave   matematika, fyzika, geografia...  

M  Aktívne športovať   občianska náuka, jazyky, biológia... 

Prakticko-konací      

N  Organizovať   občianska náuka, jazyky, dejepis... 

O  Stýkať sa s ľuďmi   občianska náuka, jazyky... 

P  Pôsobiť na ľudí   občianska náuka, biológia... 

R  Poznávať ľudí   občianska náuka, biológia, chémia... 

S  Pomáhať ľuďom   občianska náuka, dejepis, biológia, chémia... 

Záujem o ľudí      



Milí študenti,  

Vyplnili ste dotazník z názvom Test hierarchie záujmov. Tento dotazník by Vám mal poukázať na oblasť Vašich záujmov a jeho výsledky by 

Vám mali pomôcť pri voľbe voliteľných predmetov do tretieho a štvrtého ročníka. Výsledkom nie sú konkrétne predmety, ale oblasti, na ktoré by 

ste sa mali zamerať, ako napríklad „pracovať vedecky“, „zaoberať sa aktívne umením“, „organizovať“... 

Výsledky budete mať možnosť konzultovať so školským psychológom, ktorým je p. p.  Alexandra Vyskočániová  alebo s výchovným poradcom, 

ktorým je  p. p. Eva Daneková.   

Tento test- dotazník je jedným z častí profesijnej orientácie žiakov. Veríme, že jeho výsledky Vám budú nápomocné a pomôžu Vám pri správnej 

voľbe maturitných a voliteľných predmetov.  

 

Všeobecne a k výsledkom: 

 

Žiaci vyplnili test s názvom Test hierarchie záujmov. Tento test pomáha zorientovať sa v záujmoch, čo je dôležité pre ďalšiu profesijnú 

orientáciu. Pred žiakmi druhých a tretích ročníkov stojí otázka výberu voliteľných predmetov, ktoré sú predprípravou na maturitu. Veľkou 

časťou úspechu v našom živote je mať o danú vec záujem. V teste si volili vždy jednu z možností , ktoré predstavovali rozdelenie do 17 skupín (v 

tabuľke). Na výsledky treba nahliadať dvomi spôsobmi.  

1. Kde som dosiahol najvyšší počet A-S a v tabuľke je odporúčanie vysokoškolských odborov (budúcoroční štvrtáci) a voliteľných predmetov 

(budúcoroční tretiaci) 

2. Aký typ záujmov preferujem – tu sú 3 typy : 

A-E = teoreticko - poznávací typ,  

F-M = prakticko - konací  typ, 

N-S =  typ so záujmom o ľudí 

Veríme, že výsledky pomôžu žiakom k výberu maturitných a voliteľných predmetov. ☺☺☺☺☺☺☺ 


