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Co je výstupem? 
Jaké má dítě či student dispozice pro učení?

Čemu má věnovat pozornost, energii a úsilí?

Jaký obor profesního zaměření se mu rýsuje do budoucna?

Co dítě či studenta motivuje, jaké má ambice a dynamiku?

Jak se dokáže koncentrovat? 

Jakou má schopnost zvládat stres a zátěž?

Jaké limity ho nyní ovlivňují a brzdí? Např. prokrastinace, obavy z učitele, zkoušení....

 

Test založený na celostní tvarové psychologii GESTALT, funguje na podvědomé úrovni
a nelze se v něm stylizovat či vylepšovat

 

Psychodiagnostika pro děti a studenty

Proč psychodiagnostika?

87 % 8 % 5 %
dětí nemá jasno, co po

ZŠ studovat dál 

dětí možná tuší, jakým
směrem se chtějí vydat

dětí spoléhá na rady rodičů,
bez ohledu na své schopnosti 

Co je psychologická diagnostika pro děti a studenty? 

Poskytuje komplexní přehled osobnosti, odhalí výjimečnost, talenty i slabé stránky, na
které je potřeba se zaměřit 

 Rozpoznání talentů a silných stránek je klíčové pro správný rozvoj, budoucí úspěšnou
kariéru a povolání dítěte

Je jednoduchá a časově nenáročná, vyplnění testu zabere cca 15 minut, má vysokou 
objektivnost a přesnost 

Diagnostika nastartuje motivaci dětí i rodičů a dá jim nový směr. 

Interpretaci výsledků testu s vámi online projde vyškolený odborník a propojí výsledky
s tím, co se skutečně děje v životě dítěte či studenta 

Interpretace diagnostiky vyškoleným  odborníkem usnadňuje výchovu 
a naplňuje potenciál dítěte.



Petrovi je 12. Je nesamostatný, má špatné známky a povinnosti odkládá. Bolívá 
 ho hlava a bývá frustrovaný. Volný čas tráví ve světě počítačových her. Tam
školu řešit nemusí. Diagnostika ukázala většinu jeho talentů jako nerozvinutých
a zdůraznila vysokou frustraci, školní úzkost a prokrastinaci. Petr totiž právě
prochází vyhořením, a bez podpory okolí není schopen situaci zvládnout. Při
interpretaci výsledků koučem se ukazuje, že učitelé ani rodiče Petrovi látku
nedokážou vysvětlit a to ho dlouhodobě trápí. Rodiče i škola ale zároveň tlačí na
lepší známky. Rodiče se dohodnou, že Petrovi zajistí doučování. Kouč se po
schůzce spojí s rodiči telefonicky a zajímá se, jestli není možné, že Petr čelí ve
škole šikaně. Na schůzce sice nic nezmínil, zkušenosti jsou ale takové, že pokud
je úzkost a frustrace na vysoké úrovni, často bývá jejich důvodemi fyzické nebo
psychické násilí. Rodiče potvrzují náznaky této možnosti, kterým doteď
nepřikládali vysokou váhu a rozhodují se zjistit víc.

Honza je deváťák a neví, na jakou školu se přihlásit. Rodiče si
také neví moc rady a školu vybírají převážně podle
praktických kritérií, třeba aby byla blízko a aby nemusel na
internát. Výstup testu jim všem ale umožňuje udělat
rozhodnutí na základě těch opravdu důležitých kritérií,
například podle doporučeného studijního zaměření, typu
střední školy a také Honzových talentů a motivací. Při diskuzi
nad výsledky si navíc rodiče uvědomili, že Honza je vlastně
vyloženě technicky založený a jeho zájem o počítače nekončí
u počítačových her, a tak se jim výběr školy podstatně zúžil.

Barča je sedmačka. Možnost podstoupit psychodiagnostický test v ní
vzbudila velký zájem a nedočkavost. Na test se těšila. Vyplňování ji
bavilo a byla zvědavá, co se dozví. Výsledky přesně odpovídaly tomu,
jak to má Barča ve skutečnosti. Například její touha po samostatnosti
na úrovni 70 % přesně odpovídá tomu, že nechce, aby rodiče
kontrolovali, jestli má hotové úkoly nebo umí učivo na písemku. Rodiče
chtějí její samostatnost dále podporovat. Ve studijním zaměření jí vyšla
Ekonomika na 88 %, což zase odpovídá její silné stránce v matematice,
kde vyniká ve složitějších matematických výpočtech. Teprve tady si
Barča tuto svoji silnou stránku uvědomila a začala si víc věřit. V
přírodovědných oborech je na škále ve výši 85%. Tento výsledek jí
potvrdil její zájem o vesmír, krystaly a minerály. Od té doby se její
sbírka kamenů hodně rozrostla. 

Příběhy studentů 

Verča má hezké známky, ale každou neděli je bez nálady a
představa dalšího školního týdne je pro ni stresující.
Možnost vyplnit diagnostiku ji hodně zaujala. Výstup
diagnostiky kromě mnoha silných stránek a stránek
vhodných k dalšímu rozvoji ukázal na tendenci odkládání
nepříjemných úkolů - prokrastinaci. Při interpretaci
výsledků Verči  a rodičům vyjde najevo, že Verča odkládá
věci do školy až na nedělní večer a proto přichází stres.
Žádná raketová věda. To, co je jinak, je, že si Verča v
rozhovoru tento neužitečný přístup uvědomila sama, a
rozhodla se společně s rodiči tento vzorec vědomě změnit.
 



Druhy testů 

Profil osobnosti žáka

Nemůžeš se rozhodnout, jakou školu si vybrat? Nevíš, jaký obor je pro tebe ten pravý? Chceš poznat
svoje silné a slabé stránky a také třeba to, jak odoláváš stresu či prokrastinaci? 

Tento test ti ukáže, které studijní zaměření je pro tebe vhodné, jaké máš ambice a dovednosti 
a jak jsi na tom se soustředěností a koncentrací. Zároveň ti odkryje tvoje obavy a limity, které tě
mohou při studiu brzdit. 

Míváš stavy, kdy se ti nic nechce? Nemáš na nic chuť, třeba tě i pobolívá hlava, nemáš dost energie
na učení? Chceš se dát do pohody, usnadnit si studium a cítit se OK? 

Pojď s tím zkusit něco udělat! Díky tomuto testu zjistíš, jak tvé tělo hospodaří s energií
(i vzhledem k tvým silným a slabým stránkám) a jaké jsou tvoje limity, které tě nejen při studiu
omezují. Zjistíš, jestli máš sklony k vyhoření a co s tím dělat.  

Life Balance – student

Výběr střední školy

Ukázka části testu Profil osobnosti: Ukázka části testu Life Balance: Ukázka části testu Výběr střední školy: 

Nevíš, jakou školu chceš po základní škole studovat? Nevíš, jaké studijní zaměření a typ školy si
vybrat? Jaké jsou vlastně tvoje studijní předpoklady?

Ukázky testů 

Tento test ti pomůže zjistit, jaká střední škola a jaký studijní obor jsou pro tebe vhodné, ukáže ti jaké
jsou tvoje předpoklady a co tě motivuje. Může také odkrýt, kde si stojíš v cestě a příčiny možného
nedostatku energie.



Jsme tým profesionálních koučů, kteří pomáhají svým klientům dosahovat cílů 
v profesionálních i osobních životech. Při této práci vyplynula potřeba věnovat se i dětem
našich klientů. Často  s nimi například zjišťujeme jejich silné stránky a pomáháme je
nasměrovat na jejich další studijní dráhu. 

Kdo jsme?

100% garance vrácení peněz

Garanti projektu

Aleš Kohoutek, ACC je profesionální kouč a mentor, zakladatel 
a jednatel společnosti Moderní Leader, s.r.o.

Mgr. Eva Urbanová je autorkou unikátního online
psychodiagnostického softwarového programu WORKtest

Patrik Topič je kouč a podnikatel, zakladatel a jednatel
společnosti Moderní Leader, s.r.o. a jednatel firmy Topič, s.r.o. 

100% garance vrácení peněz se vztahuje pouze
na službu interpretace výsledků diagnostiky 

Objednávka a cena psychodiagnostického testu 

Test objednáš kliknutím na obrázek formuláře. 
Objednávka ti umožní vybrat si druh testu a interpretaci výsledků odborníkem. 

Pokud se po kliknutí na obrázek formulář
nezobrazil, zkopíruj do svého prohlížeče tento
odkaz: https://forms.gle/wje6XkdW66HWKAJw8

https://forms.gle/vWgGS1jW2k6GSdiG6
https://forms.gle/wje6XkdW66HWKAJw8

