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Dobrý den, dostává se vám unikátní možnost vyzkoušet si test osobnosti kariérního růstu, který 

pracuje na podvědomé úrovni a neumožňuje vaši stylizaci. Tento přístup je určen jak pro firmy, tak 

veřejnost, studenty a žáky škol, či seniory. Poklud se rozhodnete test vyzkoušet, držte těchto instrukcí:  

 

1. Klikněte na link testu 

2. vyplňte údaje v tabulce 

3. odklikněte políčko "založit test" - spustí se Vám testovací část. Držte se všech pokynů a 

instrukcí. Test se uloží, jakmile je dokončený. 

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ TESTU:  

• Na test si udělejte čas, trvá maximálně do 20 minut u školní populace do 10-15 minut. 

• Od testu neodcházejte, není možné se k němu vrátit. 

o Test nezpracovávejte na mobilu – v době testu si ho prosím vypněte! 

o Testu věnujte náležitou pozornost. Test zpracovávejte v psychické pohodě a dobrém 

rozpoložení! 

o Test nezpracovávejte po 20 hodině, pokud vykazujete známky únavy.  V případě, že jste noční 

typ jedince zpracovávejte test, pokud jste v dobré psychické kondici.  

• I když testování „obecně“ vyvolává negativní, či skeptické pocity, přistupujte k testu pozitivně, neboť 

Vaše projevy se pak ve výsledku testu mohou projevit. Test pracuje na podvědomé úrovni. 

UPOZORŇENÍ:  

• Jedná se o přihlášení vzdáleného přístupu, a tak výsledky hned po jeho zpracování neuvidíte. Budou 

uloženy na hlavním zabezpečeném serveru administrátora společnosti Assessment Technology, s.r.o 

pod IP adresou (pouze číselný kód).  

•  Pokud by se vyskytly jakékoliv obtíže, nebo si nebudete vědět rady, kontaktujte nás na 

ed@worktest.cz, nebo na 777022543, a to i v případě, že si budete chtít výsledky testu zakoupit. Na 

nabídku se můžete podívat na našem e-shopu. 
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