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Administrace testu PTSU 88-9b 
 
Vyberte náhodně blbce a nechte ho podepsat papír, který říká, že provede určité množství testu. 

Zatímco všichni vyplňují test, hrajte si s papírem. 
 
GM: „Děkuji ti Bl-BČE za vyplnění testů. Nyní je prosím seber.“ 
Bl-BEC: „Vždy rád pomohu, Brífinkový důstojníku. Tady jsou.“ 
GM: „Ještě chvilku Bl-BČE, zdá se, že je tu problém. Na tomto papíru, který jsi podepsal, kde se 

zavazuješ rozdat testy se říká, že bude distribuováno 60 formulářů. Ale vrátilo se jich jenom šest. Co se 
stalo dalšími 54mi?“ 

Bl-BEC: (Dívá se na papír, kde je v rychlosti napsaná 0 za 6kou). „Nevím příteli Brífinkový 
důstojníku. To museli být oni. Ovládli mou mysl a donutili mne ztratit papíry.“ 

 
Úvodní slovo 
„Občané, prosím zodpovězte každou otázku v poskytnutých polích. Zaškrtněte vždy jen jednu z 

možností na otázku a využijte právě všechno poskytnuté místo na otevřené otázky. Počítač si cenní 
rychlosti, takže provádějte test rychle a tiše. Nepiště do oddílu označeného ke zpracování jestli 
nechcete uříznout prsty. Žádné podvádění“ 

 
To je všechno. Pokud mají hráči otázky, Brífinkový důstojník jim řekne aby drželi hubu a dělali test. 

Pokud někdo vypadá, jako že přemýšlí bude je Brífinkový důstojník buzerovat, aby jim to tolik netrvalo 
nebo tak něco. 

 
Po vybrání testů 
Brífinkový důstojník: Výbroná práce. Jen co Pats-Y dokončí svůj test, můžeme začít. 
Pats-Y: Cože? 
Brífinkový důstojník: Tvůj MBDDT 88-9b. Test, na kterém máš pracovat. 
Pats-Y: Nervózně se rozhlíží. Ale já jsem vrátila svůj test spolu s ostatními. 
 
Přidělování Zaměstnání 
Za prvé zkontrolujte, kdo má nejnižší hodnocení v každé kategorii. Je zjevné, že osoba potřebuje na 

těchto dovednostech pracovat a bude sem přidělena. To je nejdůležitější pro Týmového vůdce - toto 
dostane ten s naprosto nejnižším celkovým skóre, takže na něj může Počítač dohlédnout. 

 
Hodnocení testu 
ot. 1 - 3 (A - 1 bod, B - 3 body, C - 5 bodů) otázky 4 - 6 (A - 5 bodů, B - 3 body, C - 1 bod). 
nezodpovězené otázky - 2 body 
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POVINNÝ TEST SLUŽEBNÍHO URČENÍ 88-9B 

 
Občane, zodpověz prosím před vrácením testu Brífinkovému důstojníkovi všechny otázky 
 

VŮDCE TÝMU 
 
1. Pokud mise uspěje, kdo na tom 
má největší zásluhu? 

 A. Vůdce týmu 
 B. Brífinkový důstojník 
 C. V&V 

 
2. Myslím si: 

 A. že jsem velmi schopný 
 B. že jsem středně schopný 
 C. že jsem naprosto neschopný 

 
3. Kdybych já byl vůdce týmu: 

 A. Dělal bych méně chyb než teď. 
 B. Dělal bych víc chyb než teď. 
 C. Dělal bych stejně chyb jako 

teď. 
 
4. Kdybych dostal nabídku na 
pozici v Tajném spolku: 

 A. Přijal bych pozici a zřekl se 
svého současného Tajného spolku. 

 B. Odmítl bych a zůstal ve svém 
současném spolku. 

 C. Založil vlastní tajný spolek. 
 
5. Vůdce týmu by měl: 

 A. Žádat radu od členů týmu, 
ačkoliv to mohou být Mutantní 
komunističtí zrádci. 

 B. Dělat vlastní rozhodnutí. 
 C. Váhat, když se musí 

rozhodnout. 
6. Hygienický důstojník je: 
 

 A. Důležitější než Vůdce týmu 
 B. Stejně důležitý jako vůdce 

týmu. 
 C. Méně důležitý než vůdce týmu. 

 
Pokud je tým Řešitelů potíží v 
neustálém kontaktu s Počítačem k 
čemu potřebuje Vůdce týmu? 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

DŮSTOJNÍK LOAJALITY 
 
1. Pokud by mi Počítač nařídil 
popravit Hlavního programátora, 
ale Hlavní programátor by tvrdil, 
že zpráva je výsledek Komoušské 
sabotáže, tak bych: 

 A. Pátral po Komouších, kteří 
jsou za to zodpovědní 

 B. Žádal od Počítače potvrzení 
 C. Popravil Nejvyššího 

programátora 
 
2. Pokud by občan žehral na to, 
jak je mise nebezpečná, tak bych: 

 A. Ho popravil za zradu. 
 B. Odkázal ho na důstojníka 

radosti. 
 C. Zaznamenal jeho komentáře 

pro posouzení Počítačem. 
 
3. Pokud mi Ultrafialový občan 
nařídí se zabít, tak 

 A. Zabiju Ultrafialového občana 
 B. Zavolám Počítač 
 C. Zabiju se 

 
4. Myslím si, že Komouši jsou 

 A. Oklamaní 
 B. Přirozeně zlí 
 C. Nemá smysl nad tím přemýšlet 

 
5. Zrádné myšlenky 

 A. Nemám takřka nikdy 
 B. mám občas 
 C. má s alarmující četností 

 
6. Pokud uvidím Komouše prchat 
chodbou s vyšším bezpečnostním 
oprávněním, než mám: 

 A. Pronásleduji ho 
 B. Konzultuji Počítač 
 C. Nařídím Komoušovi aby se 

vzdal 
 
Proč si myslíš, že Počítač přiděluje 
Řešitelům potíží nudné mise? 
Podporuje to neloajální chování? 
Vysvětli. 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

DŮSTOJNÍK HYGIENY 
 
1. Co je důležitější? 

 A. Čisté myšlenky 
 B. Čisté oblečení 
 C. Čisté zuby 

 
2. Pokud bych byl bot, byl bych 

 A. Doktbot 
 B. Válečbot 
 C. Jackbot 

 
3. Spravedlivá pokuta občanovi, 
který zničí svůj oblek je: 

 A. 2 kredity 
 B. 200 kreditů 
 C. Exemplární poprava taktickou 

nukleární střelou 
 
4. Můj oblíbený čisticí prostředek: 

 A. Pan Pucal: Pucavě čistí a jak 
se bliští! 

 B. Vodstřel to: Jen jeden stačí a 
špína už pryč kvačí. 

 C. Seškrabnit: Pracuje tvrdě, 
takže vy nemusíte! 
 
5. Někdo občané Komouše, zrádce 
a mutanty různě škatulkují, já si 
myslím, že jsou to: 

 A. Pan Pucal: Pucavě čistí a jak 
se bliští! 

 B. Vodstřel to: Jen jeden stačí a 
špína už pryč kvačí. 

 C. Seškrabnit: Pracuje tvrdě, 
takže vy nemusíte! 
 
6. Hygienický důstojník je: 

 A. Důležitější než Vůdce týmu 
 B. Stejně důležitý jako vůdce 

týmu. 
 C. Méně důležitý než vůdce týmu. 

 
Pronásledoval bys Komouše do 
špinavé, páchnoucí a trosek plné 
chodby i když by hrozilo poškození 
obleku? Pokud ano, proč by jsi 
ohrozil cenný majetek Počítače? 
Pokud ne, proč by jsi dobrovolně 
nechal Komouše uniknout? 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 

Zde nevyplňujte!      
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KOMUNIKAČNÍ A 

ZÁZNAMOVÝ DŮSTOJNÍK 
 
1. Když děláte interview s 
beresrkovským válečbotem, je 
nejdůležitější: 

 A. Aby se nic nestalo 
multikameře 

 B. Klást inteligentní otázky 
 C. Kreativní úhly záběru 

 
2. Herci, jako je Teela-O-MLY 
jsou: 

 A. Méně důležití než průměrní 
obyvatelé Alfa Komplexu 

 B. Stejně důležití než průměrní 
obyvatelé Alfa Komplexu 

 C. Důležitější než průměrní 
obyvatelé Alfa Komplexu 
 
3. Pokud by na můj tým útočili 
Komouši, tak bych: 

 A. Konzultoval Počítač 
 B. Snažil se odvrátit ty hnusné 

zrádce 
 C. Hledal kreativní úhly záběru 

 
4. Kdybych si mohl vybrat, tak 
bych: 

 A. Sledoval víc vidzáběrů 
 B. Pokračoval ve sledování 

stejného množství vidzáběrů 
 C. Četl knihu 

 
5. Pokud bych zaznamenával 
přiznání zrádce, tak bych: 

 A. Aktivoval senzor světla aury 
 B. Použil panoramatické čočky 
 C. Střelil ho do hlavy 

 
6. Pokud Počítač v průběhu 
nebezpečné akci zavolá, tak... 

 A. Ustoupím a pohovořím s 
Počítačem 

 B. Nevezmu to 
 C. Dám Počítač na čekačku, 

dokud se situace nevyřeší, pak 
vysvětlím, co se stalo. 
 
Je Počítač všude? Pokud ne, 
prosím uveďte seznam všech míst, 
kde Počítač není. Pokud ano, k 
čemu je pak Komunikační a 
Záznamový důstojník? 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

ÚDRŽBÁŘ 
 
1. Údržbář od výbavy by měl 
nenadálou inspekci provádět: 

 A. Takřka nikdy 
 B. Uprostřed bitvy 
 C. Prakticky neustále 

 
2. Pokud bych byl bot, byl bych 

 A. Doktbot 
 B. Válečbot 
 C. Jackbot 

 
3. Vědci ve V&V jsou: 

 A. Zářným příkladem toho, jak by 
se měli loajální občané chovat 

 B. Nebezpeční, a měli by se dobře 
sledovat 

 C. Jen dělají svou práci 
 
4. Pokud laser v misi selže, čí je to 
vina? 

 A. Úředníka, který zbraň vydal. 
 B. Řešitele potíží, který jej 

obdržel. 
 C. Chlápka od výbavy. 

 
5. Boty mám rád: 

 A. Trochu 
 B. Docela dost 
 C. Víc než si dokážete představit 

 
6. Pokud je třeba zneškodnit 
Komoušskou bombu, kdo by to 
měl udělat: 

 A. Chlápek od výbavy 
 B. Řešitel potíž s největší 

zkušeností s výbušninami 
 C. Kdokoliv si vytáhne nejkratší 

slámku 
 
Jak cenný jsi pro Počítač v 
Plastikreditech? Jak jsi k této 
částce došel? 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

DŮSTOJNÍK MORÁLKY 
 
1. Podle mně by Nešťastní občané 
měli: 

 A. Navštívit centrum kontinuity 
myšlenek 

 B. Projít chirurgií zlepšení 
morálky 

 C. Vzít si šťastnou pilulku 
 
2. Občas se ostatní občané: 

 A. Velmi hněvají 
 B. Trochu hněvají 
 C. Tak hněvají, až mne to děsí 

 
3. Radostnost je 

 A. Horký laser 
 B. Stav mysli 
 C. Povinná 

 
4. Pokud je Důstojník radosti 
nešťastný, měl by: 

 A. Vzít si šťastnou pilulku 
 B. Říct to Počítači 
 C. Pochybovat nad smyslem své 

existence 
 
5. Nejlepší Řešitel potíží je 

 A. Radostný Řešitel potíží 
 B. Loajální Řešitel potíží 
 C. Mrtvý Řešitel potíží 

 
6. Pokud bych byl povýšen na 
Ultrafialové oprávnění, tak bych 

 A. byl stejný klon jako nyní 
 B. Učinil všechny okolo sebe 

šťastnými 
 C. Byl radostnější než teď 

 
Myslíte si, že jsou Komouši 
šťastní? Pokud ne, proč jsou 
ochotni riskovat zničení, místo aby 
přestali být Komouši? 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
Vaše jméno: 
_________________________ 
Služební oddělení 
_________________________ 
Tajný spolek 
_________________________ 
 

Zde nevyplňujte!      
      

 


