
Analýza duchovných darov 
 

Časť A: Dotazník 
Nasledujúcim tvrdeniam prideľ body: 3 body prideľ tvrdeniam, ktoré ťa 
vystihujú najviac/najčastejšie. 2 body daj tvrdeniam, ktoré ťa vystihujú iba 
niekedy. 1 bod prideľ tvrdeniam, ktoré ťa vystihujú najmenej často. Je 
dôležité, aby si tvrdeniam dával body tak, ako o tebe skutočne platia, nie 
tak, ako by si si želal/a, aby boli. Po vyplnení celého dotazníka sa riaď 
ďalšími inštrukciami, aby si odhalil/a svoje obdarovania. 
 
1.  Chcem pomáhať strateným ľuďom spoznať Krista. 

2.  Rád/rada motivujem ľudí, aby rozmýšľali. 

3.  Veľmi rád/rada študujem Bibliu. 

4.  Keď dokončím úlohu, rád/rada vidím konečné výsledky. 

5.  Som človek, ktorý je rád s ľuďmi. Čas s ľuďmi ma „dobíja“. 

6.  Druhí o mne hovoria obyčajne pekne. 

7.  Zvyčajne som vedený/á do aktivít, ktoré pomáhajú ľuďom. 

8.  Som dobre organizovaný/á – dobre organizujem. 

9.  Rozhodnutia, ktoré robím sú založené na faktoch a veciach, 

ktoré sú odskúšané. 

10.  Niektorí ľudia si myslia, že svedčím (evanjelizujem) až príliš, že 

je to trochu „násilné“. 

11.  Keď viem, že ľudia hrešia, cítim, že by to malo byť odhalené. 

12.  Často premýšľam nad tým, ako lepšie komunikovať veci. 

13.  Som dobrý/á v premýšľaní a v hľadaní riešení problémov. 

14.  Veľa času trávim v modlitbe za druhých ľudí. 

15.  Veľmi rád/rada povzbudzujem ľudí, ktorí to potrebujú. 

16.  Radšej pracujem „v zákulisí“, ako „v žiare reflektorov“. 



17.  Som citlivý/á na potreby iných. 

18.  Stanovujem si ciele a snažím sa ich naplniť. 

19.   Radšej ako čokoľvek iné, zvestujem evanjelium. 

20.   Trápi ma, keď ľudia robia nesprávne veci. 

21.   Som viac zameraný/á na úlohy ako na ľudí. 

22.   Keď čítam Božie slovo, hľadám spôsob, ako ho môžem prakticky 

aplikovať v živote.  

23.   Mám túžbu vidieť druhých ľudí rásť a učiť sa. 

24.   Zistil/a som, že sa často viem vcítiť do iných. 

25.   Veľmi rád/rada pracujem svojimi rukami. 

26.   Ak existuje nejaká potreba, som vždy pripravený/á ju naplniť. 

27.   Robím veci načas. 

28.   Som sociálne aktívny/a veľmi dobre vychádzam s ľuďmi. 

29.   Radšej o veciach hovorím, ako o nich píšem. 

30.   Cítim, že musím ľudí vyučovať tak, a tak je to správne. 

31.   Nemám rád/rada hlboké doktrinálne a teologické štúdie. 

32.   Som veľmi ochranársky/a voči mojej rodine a priateľom. 

33.   Viac konám na základe mojich emócií, ako na základe logiky 

a uvažovania. 

34.   Ak ma niekto povzbudí, je to pre mňa väčšou motiváciou do 

služby. 

35.   Ak niečo dávam, vždy sa snažím o to najlepšie. 

36.   Som ochotný/á prosiť Boha o nemožné veci. 

 



Časť B: Bodové vyhodnotenie 
Teraz si spočítaj body v jednotlivých tvrdeniach podľa nasledujúceho kľúča (skupín 
otázok): 
 
- 1 + 10 + 19 + 28 =   EVANJELIZÁCIA 

- 2 + 11 + 20 + 29 =   PROROCTVO 

- 3 + 12 + 21 + 30 =   VYUČOVANIE 

- 4 + 13 + 22 + 31 =   POVZBUDZOVANIE 

- 5 + 14 + 23 + 32 =   PASTIERSTVO 

- 6 + 15 + 24 + 33 =   MILOSRDENSTVO / SÚCIT 

- 7 + 16 + 25 + 34 =   SLUŽBA 

- 8 + 17 + 26 + 35 =   DÁVANIE 

- 9 + 18 + 27 + 36 =   ADMINISTRATÍVA 

 

Časť C: Silné a slabé stránky (intenzita obdarovania) 
Teraz sa vráť k vyhodnoteniu a zakrúžkuj si 2 najvyššie a 2 najnižšie počty bodov. Ak 
sa niektoré rovnajú, uveď obe možnosti. 
 
Oblasti s najväčším obdarovaním: 

1.        

2.        

Oblasti z najmenším obdarovaním: 

1.        

2.        

 

Ak je tvoje skóre 9 – 12 bodov, si v danej oblasti veľmi obdarovaný/á. 
Ak je máš skóre 5 – 8 bodov, v danej oblasti máš mierne obdarovanie. 
Ak je tvoje skóre 1 – 4 body, pravdepodobne nie si obdarovaný v tejto 
oblasti. 

 
Zdroj: Teen Sunday School Place 


