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OSOBNÍ DIAGNOSTIKA (OSOBNÍ DIAGNOSTIKA (OSOBNÍ DIAGNOSTIKA (OSOBNÍ DIAGNOSTIKA (PsychodiagnostikaPsychodiagnostikaPsychodiagnostikaPsychodiagnostika))))    

 Cílem testování je identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti k rozvoji 
osobních i profesních kompetencí a osobního potenciálu. Používáme 
baterii testů, která umožňuje časově a finančně nenáročnou diagnostiku 
zaměřenou na potenciál zaměstnanců (především vedoucích).  

 Výsledky tak lze považovat za komplexní osobnostní profil zpracovaný 
na základě standardizovaných psychologických testů a vyhodnocený 
klinickým psychologem – diagnostikem.  

Výsledky testování mohou být využityVýsledky testování mohou být využityVýsledky testování mohou být využityVýsledky testování mohou být využity::::    

 při zvyšování výkonnosti, zlepšování a rozvoji: využitím silných stránek 
jednotlivých zaměstnanců, 

 při rozvoji zaměstnanců – vazba na plán vzdělávání, 
 k případné diskuzi o individuálních cílech při hodnotících rozhovorech 

zaměstnanců, 
 při výběrových řízeních.  

    
    
Zaměření vyhodnoceníZaměření vyhodnoceníZaměření vyhodnoceníZaměření vyhodnocení::::    

 osobnostní, manažerské a výkonnostní předpoklady podle 
předem daných hodnotících kritérií, 

 osobnostní profil - odpovědnost, sebeřízení, emoční 
vyrovnanost a odolnost vůči zátěži, vitalita, 

 kognitivní předpoklady – styly učení a práce s informacemi, 
způsob řešení problémů, otevřenost novému, tvořivost,  

 styl práce s lidmi, 
 způsob řízení a vedení lidí. 

 
 

    
    
Testy pro zjišťování rTesty pro zjišťování rTesty pro zjišťování rTesty pro zjišťování rozvojového potenciáluozvojového potenciáluozvojového potenciáluozvojového potenciálu    

 dotazník interpersonálního chování, 
 test způsobů zvládání zátěže, 
 osobnostní dotazník (vícedimenzionální osobnostní inventář), 
 test prožívání nepřátelských pocitů, 
 sebeřízení pro vedoucí pracovníky. 

    
PoznámkaPoznámkaPoznámkaPoznámka: využíváme PC diagnostiku 
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UKÁZKY VÝSTUPŮUKÁZKY VÝSTUPŮUKÁZKY VÝSTUPŮUKÁZKY VÝSTUPŮ     
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Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb     

  

Cena za jednotkuCena za jednotkuCena za jednotkuCena za jednotku    Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    DPHDPHDPHDPH    Cena s DPHCena s DPHCena s DPHCena s DPH    

7777    Osobní diagnostikaOsobní diagnostikaOsobní diagnostikaOsobní diagnostika      Při 10 lidechPři 10 lidechPři 10 lidechPři 10 lidech                    

A Za každou testovanou osobu (bez ohledu na počet) 2 000 Kč 20 000 Kč 4 200 Kč 24 200 Kč 

B Prezentace výsledků (bez cestovného) 2 000 Kč 2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč 

    

Více o nás: Více o nás: Více o nás: Více o nás: www.mvsprojekt.cz    a    www.mvsprojekt.cz/reference. 

 

 


