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DŮVĚRNÉ
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETŘENÍ
Hlavní použité metody
Sebeposouzení kandidáta dle kompetenčního modelu, ISK, LMI, TAR, extrospekce,

Sebeposouzení dle kompetenčního modelu

Hodnota (0 nejnižší – 5 nejvyšší)

1.

Efektivní komunikace a asertivita:

5

2.

Tvorba profesionálních vztahů:

5

3.

Samostatnost

5

4.

Prodej nápadů a myšlenek

5

5.

Plánování a organizace práce

4

Sebehodnocení se jeví nadprůměrné, velká jistota a přesvědčení o vlastních kompetencích.

Hlavní závěry z testových metod a extrospekce
ISK
•

obecně: jeví se jako vysoce sociálně desirabilní, rizikový profil. Vysoká prosocialita, vysoký zájem
pomáhat druhým, naslouchat, spravedlivý přístup. Empatie vysoká, resp. Mimo normu. Pluralita
hodnot velmi vysoká. Vysoká ochota ke kompromisu, při asertivním jednání. Zájem o partnera v
rozhovoru, argumenty - vysoká, mimo normu. Dominance - vysoká. Aktivní přístup ke
konfliktům, radost z kontroverzních diskuzí. Extraverze - mimo normu, vysoká. Rozhodnost rychlé rozhodování. Sebekontrola, kontrola emocí - vysoká, mimo normu. Emocionální stabilita
- vysoká, mimo normu. Flexibilní reakce, rychlá adaptace. Internalita – pocitťuje vnitřní
odpovědnost za své chování a jednání. Cíleně ovlivňuje dojem, který si o něm mají druzí
vytvořit. Chybí reflexe vlastní osoby. Aktivně se zabývá svým působením druhé lidi, dbá na
reakce, které ve druhých lidech vyvolává. Přesné pozorování druhých lidí, zájem o jejich chování
a prožívání - mimo normu.

•

Resume:
1. Nadměrná angažovanost ve vztahu k druhým lidem, pozornost a ochota pomoci, tolerance k
různým názorům a kompromisu
2. Vysoké aktivní oslovování druhých lidí, nevyhýbá se konfliktu, rozhoduje se, realizuje aktivně
vlastní zájmy
3. Nadměrné - mimo normu, racionální chování, emoce chování příliš neovlivňují, vnímá
odpovědnost za vlastní život
4. Vlastní chování vzhledem k druhým lidem je reflektováno, případně cíleně řízeno, vysoký
zájem o druhé lidi.

•

Závěr: rizikový profil, četné příznaky sociální desirability, současně působí jako profil
manipulátora
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LMI
Silné stránky:
-

Důvěra v úspěch

-

Dominance

-

Angažovanost

-

Hrdost na výkon

-

Orientace na status

-

Soutěživost

-

Cílevědomost

Výkon negativně ovlivňuje (slabé stránky):
Nelze určit
Osobnost se jeví s nízkou schopností sebereflexe, nevhodný pro metody na bázi sebeposouzení,
jelikož hodnocení vlastní osoby je nadhodnocené (ego-obrana).
Profil vede k vytvoření hypotézy o osobnostní nezralosti

EXTROSPEKCE (Mgr. Doksanská)
V kontaktu dominuje zastoupení Dětského egostavu, bažení a potřeba získávat. Např: Chtěl jsem
dům, mám dva. Zabíhavé myšlení. Vyšší míra egocentrismu. Přítomny devalvace, presentuje
především devalvaci druhých osob. Očekávám i silné autodevalvace.
Hodně slov, málo obsahu. Nízká úroveň verbálních schopností a dovedností.
Pozitiva: Ochota riskovat. Schopnost rychle a silně napnout energii jedním směrem.
Pozorování při TAR:
Projev a mluvený projev v rozporu s dojmem, který vyvolal při představování. Původně žoviální,
primitivní, místy bezbřehý. Zde si hlídá slova, nedaří se skrýt nervozitu. Je nastavený vyhovět.
Dobře zapojuje sebekontrolu efektivně. Ve smyslu:“ méně někdy znamená více“.
10 tabulí, dal 10 skórovatelných odpovědí.
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Hlavní závěry z projektivní metody TAR
Mgr. Doksanská:
V rámci interpersonálního vztahování k realitě tenduje k závislému chování.
Absence zdravé soutěživosti a prosazování oprávněných osobních zájmů. Pravděpodobně pasivní
agresor. Chybí osobnostní složky umožňující zdravé (bezpečné) vedení lidí.
Cítím ho jako energetického příživníka. Pravděpodobnost deprivace v dětství a jako kompenzace
vznik bažení. Rizika depresivního ladění. Abúzus je pak „léčba“.
Práce s koňmi je pro něj paradoxně efektivní kotva. Jeho investice jsou vidět.
Doplnění Mgr. Kosek:
Rizikový profil, osobnost se jeví jako psychosociálně nezralá, s nižším obsahem vhodných
sociálních strategií. Jeví se egocentrickým dojmem. Lze usuzovat na pocity méněcennosti, při
současně silných ego-obranných mechanismech, při relativně dobré emocionální stabilitě. Lze
predikovat závislé chování (ať již vůči osobám či látkám).

Resumé, doporučení
Resumé:
Rizikový profil nasvědčující pro osobnostní nezralost a egocentrismus. Osobnost se jeví dominantní,
s vysokou schopností kontrolovat své emoce, relativně dobrá emocionální stabilita, s nízkou
sebereflexí. Pravděpodobně obtíže s dokončováním úkolů, při výkonu profese nad sebou potřebuje
vnější kontrolu.

Doporučení pro další seberozvoj:
Na základě výsledků dotazníkových, projektivních a dalších metod nabízíme ke zvážení níže
uvedená témata, na která se lze zaměřit v rámci seberozvoje:
•
Sebepoznání a osobnostní rozvoj s cílem rozvíjet EQ a prohlubovat sebereflexi
(otevřenost vůči zpětným vazbám, stanovení plánu vlastního rozvoje, vyhodnocování
prostřednictvím zpětných vazeb od okolí)
•
Sebeřízení, self-management (řízení sebe sama, dokončování věcí, efektivnější
plánování, jak svých cílů dosáhnout)
Vyjádření k možnosti seberozvoje: dle závěrů LMI (průměrné hodnoty ochoty učit se) lze usuzovat
na to, že osoba je schopna rozvoje, a to zejména tam, kde pociťuji vnitřní motivaci (odpovídá
preferenci osoby), tam, kde není motivačně zajímavé lze očekávat nízkou angažovanost.
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Počet stran:

5

Počet výtisků:

1

Odpovědná osoba:

Mgr. Martin Kosek, MBA
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