
KOMPLEXNÍ PSYCHODIAGNOSTIKA 21 STOLETÍ

Vyzkoušejte si test a řekněte si o zpětnou vazbu

Představení unikátního systému WORKtest

https://test.worktest.cz/?f_uid=32a9991afd2d9a24d4153cbeb056236d



PŘEDSTAVENÍ| výhody Worktestu

VŠECHNY VÝSLEDKY Z JEDNOHO KOMPLEXNÍHO TESTU

WORKtest ušetří značné finanční prostředky tím, že díky spolehlivé metodě výběru a 
rozvíjení kvalit nových i stávajících zaměstnanců umožní lepší práci s týmy, což  má pozitivní 

dopad na snížení fluktuace.

PROJEKTIVNÍ PSYCHOMETRIKA 
založená na německé gestalt (tvarové) psychologii – pracuje  na podvědomé úrovni

✔ až 300 výstupních kritérií ✔ spolehlivost 92%

✔ Ø rychlost testu 17 minut ✔ nemožnost stylizace

✔ již přes 30.000 respondentů ✔ podloženo validizačními studiemi a normami

✔ výstupy jsou okamžitě ✔ benchmarking napříč všemi výstupy



WORKtest| Výhody oproti dotazníkům a testům



Vývoj| unikátnost, komplexnost, respekt, etika

MISE

„Odhalovat jedinečnost každého člověka a pomáhat naplnit jeho potenciál.“

https://www.worktest.cz/store/2020-seznam-hodnoticich-kriterii.pdf

https://www.worktest.cz/store/022020-validizacni-studie-v-case-worktest.pdf

Přes 40.000 
respondentů

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

https://www.worktest.cz/store/2020-seznam-hodnoticich-kriterii.pdf
https://www.worktest.cz/store/022020-validizacni-studie-v-case-worktest.pdf
https://www.worktest.cz/vyvoj-a-vyzkum-worktestu/


SYSTÉM WORKtest| celostní tvarová psychologie - Gestalt

+

• Mozek pracuje jako počítač, ukládá si obrazy

• Výběr tvarů souvisí s naší psychikou

• Preference tvarů nesouvisí s vědomím

• Metoda pracuje na podvědomé úrovni ( 95%)

• Pracuje s asociačními vzorci chování jedince

• Pracuje se strukturou a dynamikou osobnosti

• Neumožňuje stylizaci a vylepšování se

• Myšlení má vliv na duševní a psychickou pohodu člověka

WT proto:
• neumožňuje stylizaci

• odhaluje výjimečnost a talent jedince

• systém je spolehlivý, objektivní a validní

• výsledky jsou přesné a konzistentní v čase

• metoda reaguje na změny chování populace pro 21 století

PRINCIPY  a  POSTULÁTY 
Na čem je metoda WT založena a co umožňuje oproti dotazníkům



WORKtest| komplexní pohled  do 25 minut|k dispozici 300 kritérií |
2000 pracovních pozic v katalogu 

KMR rizika – měříme limity a chování
Kompetenčním modelem odhalujeme brzdy výkonu, možná
rizika a zjišťujeme míru loajality a perspektivy k firmě.

KMP pozice – měříme vhodnost na pracovní pozicí
Kompetenčním modelem zjišťujeme míru souladu jedince s
pozicí a firemními hodnotami, zda jedinec odpovídá
požadavkům na pozici a míru očekávaného výkonu. Jedince
měříme na konkrétní jobdescription. V systému je přes 2000
pozic zařazených v 21 oborech.

KMV výkon – měříme způsobilosti
Kompetenčním modelem identifikujeme angažovanost a 
výkonnost kandidáta na pozici, jeho míru schopnosti efektivně 
pracovat, jeho  kompetence,  schopnosti, dovednosti a 
způsobilosti.

Tento komplexní model měření, umožňuje pouze WORKtest



WORKtest| Seznam měřených kriterií zde

Morální stabilita – důvěryhodnost, etika, loajalita, 
firemní hodnoty, angažovanost

Psychická stabilita, stres, odolnost, temperament

Interpersonální, manažerské schopnosti 
a dovednosti, komunikace, time management

Myšlení, kreativita, koncentrace pozornosti, 
učenlivost

Motivace, pobídky a stimuly Obchodní a prodejní schopnosti a dovednosti

Bezpečnost, kontraproduktivní chování, 
brzdy výkonu

Výkonové požadavky, agilita, iniciativa, aktivita

https://www.worktest.cz/store/2020-seznam-hodnoticich-kriterii.pdf


WORKtest| komplexní pohled  do 20 minut| jednostránková  komplexita

Eliminace 
stylizace

• Barometr měří 54 klíčových kritérií a manažerských
kompetencí, doplněn nejen o hodnoty a rozvojové
potřeby, ale i benefity;

• Barometr se zaměřuje na komplexitu měření jedince
v čase a poskytuje tak široké spektrum informací

• Barometr zjistí, zda jedince ve firmě, udržet či rozvíjet
a v čem je jeho síla;

• Barometr se opírá o nejnovější poznatky a potřeby
HR manažerů a majitelů firem;

• WORKtest umí mnohem více, než si myslíte:

• reflektuje na změny chování jedince v současné době

• nabízí možnost tvorby vlastních výstupů a
inteligentní Benchmarking;

• umožňuje porovnávat výsledky v čase a přinášet
informace o chování a dynamice jedince;

• definuje potřeby rozvoje jedince či týmů a mnoho
dalších.



WORKtest| kromě diagnostiky se zaměřuje i na rozvoj jedince

WORKtest není jen diagnostika – umí přesně zacílit na rozvojové potřeby

jedince či celého týmu a optimalizovat náklady na vzdělávání.

Ukázka pro rozvojové potřeby týmu:



WORKtest| shrnutí – komplexní software pro HR



WORKTest | obchodní model

Klient si vybírá ze dvou variant: 



WORKTest | užitečné linky z webu

Z čeho se výstupy generují  

Seznam reálně měřených hodnotících kriterií z testu je zde

• Seznam reálně měřených kriterií psychodiagnostiky WORKtest 

• Některé výstupy jsou námi přednastavené

• Uživatel si může v aplikaci vytvářet nejrůznější kompetenční 

modely podle potřeby a uvážení  v rozsahu 30, 55 a 75 kritérií.

Základní a stručné informace o WT:

• Vývoj a výzkum WT + porovnání s dotazníky najdete zde
• Validizační studie v čase zde
• + některé úryvky validizačních studií zde
• Porovnání WT s dotazníky zde
• WORKtest v kostce (stručná informace) zde
• Obsáhlou metodiku WORKtest včetně mnoha studí a psychometriky 

je možné vidět pouze na osobním jednání.

Přehled vybraných výstupů pro firmy z nabídky FIRMY zde

• 30 kompetencí ve výstupu – basic (pro základní scanning kompetencí) zde

• 55 kompetencí ve výstupu – standard (vhodný pro střední a vyšší management) 
zde

• 75 kompetencí (TOP – detailní scanning, vhodný pro střední, vyšší a TOP 
management) zde

• BAROMETR – jednostránková komplexita pro manažery a team leadery zde

• Metody rozvoje - ke každému výstupu (reportu) poskytujeme metody vzdělávání 
a rozvoje, jako podklad pro práci s manažerem zde

Komplexní přehled vybraných výstupů pro veřejnost z nabídky:

VEŘEJNOST (viz pak e-shop) je zde

VZTAHY zde

STUDENTI zde

https://www.worktest.cz/store/2020-seznam-hodnoticich-kriterii.pdf
https://www.worktest.cz/vyvoj-a-vyzkum-worktestu/
https://www.worktest.cz/store/022020-validizacni-studie-v-case-worktest.pdf
https://www.worktest.cz/worktest/
https://www.worktest.cz/psychotesty-vs-worktest/
https://www.worktest.cz/store/2019-wt-v-kostce-final-aktual.pdf
https://test.worktest.cz/produkty.php?page=firmy
https://www.worktest.cz/store/demo-profil-osobnosti-30-basic-2018-10-17-graf.pdf
https://www.worktest.cz/store/kompetencni-model-profil-osobnosti-55-standard.pdf
https://www.worktest.cz/store/kompetencni-model-profil-osobnosti-75-nadstandard.pdf
file://///192.168.1.1/worktest/0_2020_SKOLENI%20WT%20a%20ZV_%20metodiky/2020_SKOLENI_%20all/•%09https:/www.worktest.cz/store/jednostrankova-komplexita-manazersky-pohled-na-jedince.pdf
https://www.worktest.cz/store/metody-vzdelavani-a-rozvoje.pdf
https://test.worktest.cz/produkty.php?page=manazeri
https://test.worktest.cz/produkty.php?page=vztahy
https://test.worktest.cz/produkty.php?page=studenti


ZÁVĚR

„Život je jako poker, když vidíš do karet, jsi vítěz.“ 

Znát výkon, angažovanost, hodnoty, integritu či limity jedince, 

znamená vědět víc. 

„Vědět víc, znamená být napřed a mít výhodu.“

S jakým rozsahem informací pro kvalifikované rozhodnutí chcete pracovat?

Stačí vám pět nebo devadesát pět procent?

Pak je tu WORKtest.

Mgr. EVA URBANOVÁ   ed@worktest.cz +420 777 022 543, autor psychodiagnostiky a jednatel 
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