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AUTOR|VISE, MISE, CÍLE

VIZE A MISE: 

„Odhalovat jedinečnost bytosti a pomáhat naplnit jeho potenciál.“

1994-1996 , 2004 - spuštění on-line verze, první  svého druhu – 426 tisíc kombinací

Přes 40.000 
respondentů

https://www.worktest.cz/vyvoj-a-vyzkum-worktestu/

CÍLE: 

„Poskytnout unikátnost, komplexnost, jedinečnost, nezaměnitelnost
2020 – vývoj ukončen  - přes 3 miliardy kombinací

2021_Přehled-validi-studií-a-projektů-v-čase.pdf (worktest.cz)

https://www.worktest.cz/vyvoj-a-vyzkum-worktestu/
https://www.worktest.cz/wp-content/uploads/2021/02/2021_Pr%CC%8Cehled-validi-studii%CC%81-a-projektu%CC%8A-v-c%CC%8Case.pdf


WORKtest| V čem je rozdíl ? Dotazník | Test |Worktest?

VĚDOMÍ ukazuje, co si člověk myslí   5%          chaos             95%   PODVĚDOMÍ  ukazuje, jak člověk reaguje

5 % VĚDOMÍ ŘÍDÍ NÁŠ ŽIVOT!

• ANALYTIKA • LOGIKA

• KREATIVITA • VŮLE • VÍRA 

• MANIPULACE • KONFLIKTY •JISTOTY

• ZAŽITÁ PRAVIDLA 

1. Dotazníky a testy pracují na vědomé 

úrovni, a proto umožňují stylizaci; 

2. Dotazníky odhalí člověka z části, na 

povrchu, a to pouze na vědomé úrovni

3. Dotazníky vás vidí takové, jak vy sami 

chcete být viděni

95 % NAŠEHO ŽIVOTA OVLIVŇUJE 

PODVĚDOMÍ!

• ZVYKY • ASOCIACE  • VZORCE CHOVÁNÍ

• POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ EMOCE •

PŘEDSTAVY

• UVĚDOMOVÁNÍ SI 

1. WORKtest pracuje na podvědomé 

úrovni a proto nepřipouští stylizaci;

2. WORKtest odhalí člověka maximálně do 

rozsahu a hloubky, sleduje jeho chování 

v čase

3. WT vás vidí takové, jací doopravdy jste.
Preferujete 5 % nebo 95 % znalosti 

jedince pro kvalifikované 
rozhodování či rozvoj?



WORKtest| Výhody oproti dotazníkům a testům

Poskytuje pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání , buduje charakter a  vytváří hodnoty
usnadňuje práci s jedincem, pracuje s jeho potenciálem a talenty od útlého věku

PROJEKTIVNÍ  PSYCHODIAGNOSTIKA 
založená na celostní tvarové psychologii (GESTALT), která pracuje na podvědomé úrovni 

UNIKÁT = VŠE POUZE Z JEDNOHO TESTU 
UNIKÁTNÍ - KOMPLEXNÍ - AGILNÍ 

✔ nabízen plně on-line softwarové řešení              ✔ pracuje na podvědomé úrovni
✔ určuje křivku vnímání a pozornosti ✔ zaštítěn validizačními studiemi a normami 
✔ pomáhá při vzdělávání ✔ vylučuje stylizaci a zkreslování výsledků

✔ odhalí způsoby, čas a metody učení ✔ reaguje na změny chování  a progres
✔ identifikuje vzorce chování ✔ zaměřuje se na komplexnost jednotlivce
✔ poskytuje okamžité výstupy ✔ poskytuje benchmarking s průměrem populace



POSTULÁTY  A PRINCIPY  WORKtestu| Celostní tvarová psychologie GESTALT

• Mozek si od narození ukládá podněty a zážitky do paměti formou 
asociačních vzorců chování 

• Vzorce chování vznikají prvotním rozborem situace dítěte,  proto jsou 
odolné vůči změnám i v dospělosti

• Výběr a preference tvarů nesouvisí s vědomím, metoda pracuje na 
podvědomé úrovni - neumožňuje stylizaci a záměrné vylepšování

• Popis tvarů  - pracuje na vědomé úrovni
• Test pracuje se strukturou a dynamikou jedince – zaměřuje se na 

komplexitu i detail.

PROČ používat právě psychodiagnostiku WORKtest? 

• je založená na podvědomých procesech 

• neumožňuje stylizaci

• odhaluje výjimečnost a talent jedince

• systém je spolehlivý a objektivní 

• výsledky jsou přesné a konzistentní v čase

• metoda reaguje na změny chování populace pro 21 století.

Na čem je metoda diagnostiky založena ? 



WORKtest| Komplexní pohled studenta do 15 minut

1. Zaměřuje se na potenciál studentů, jejich vlohy-talent, schopnosti, způsobilosti, myšlení,
psychiku, dynamiku, motivaci, hodnotovou orientaci a další

2. Identifikuje příčiny neúspěchu, tím efektivněji rozvíjí dítě v osobnost a podpoří zdravý
životní styl

3. Nasměruje studenty na vhodnou kariéru a zdravý životní styl
4. Naučí žáky/studenty vhodným metodám studia, jak neplýtvat časem a jak efektivně 

studovat jazyky
5. Odhalí stupeň emoční zralosti, gramotnosti a poukáže na poruchy učení
6. Vybere nejvhodnější školu a kariéru na základě vlohy (dispozice) studenta
7. Ukáže účinnou cestu pro výchovu, podporu, motivaci a zdravý životní růst
8. Poskytuje komplexní výstupy – měří progres a vývoj jedince v čase
9. Je vhodný pro děti od 4-5 let věku
10. Neustále doplňován a vyvíjen. Metodika disponuje valorizačními studiemi a normami.



WORKtest| Komplexnost scanningu

Studijní plán - návody, jak se učit

Motivace dítěte a dorostu

Cizí jazyky - jak se efektivně naučit

Life balance  - dítě, studenti

Studium správné vysoké školyJak si vybrat střední školu

Profil osobnosti - dítě, student

Sportovní vlohy – dítě, student 

Můžeš podnikat - studenti

Výstupy testů školní populace

https://www.peopletest.cz/studijni-plan-uceni/
https://www.worktest.cz/motivace-ditete-a-dorostu/
https://www.worktest.cz/cizi-jazyky/
https://www.worktest.cz/energeticky-potencial-dite-studenti/
https://www.worktest.cz/studium-vysoke-skoly/
https://www.worktest.cz/studium-stredni-skoly/
https://www.worktest.cz/profil-osobnosti-dite-student/
https://www.worktest.cz/store/sportovni-vlohy.pdf
https://www.peopletest.cz/sportovni-vlohy/
https://www.worktest.cz/store/sportovni-vlohy.pdf
https://www.peopletest.cz/muzes-podnikat/
https://test.worktest.cz/produkty.php?page=studenti
https://test.worktest.cz/produkty.php?page=studenti


WORKtest| praktická ukázka | Výběr střední školy

• Detailní specifikace každého výstupu 
• Grafická a psaná část
• Závěrečné skóre s doporučením včetně norem populace
• Návod jak číst výsledky.



WORKtest| praktická ukázka | Výběr vysoké školy

Možnosti výběru vysokých škol

• Konkrétní zaměření na vysoké školy
• Měření vhodnosti studia na  vysoké školy 
• Výběr nejvhodnější fakulta 
• Přímé prokliky na vysoké školy
• Výběr VŠ ze 7 oborů zaměření vysokých škol

Jednotlivé obory vysokých škol
• Technický směr
• Ekonomický směr
• Humanitní směr
• Umělecký směr
• Přírodovědní směr
• Sportovní směr
• Bezpečnostní směr
• Výběr nejvhodnější fakulta 



WORKtest| Easy for life

Co máme za sebou, a co před 
sebou, je méně důležité ve 
srovnání s tím, co máme v 

sobě....

Vědět víc, znamená být o krok 
dál, než druzí. 

Žít svůj život přirozeně je 
cílem bytí a žití.  

…..Eva Urbanová, psáno zkušenostmi života.


