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1. Co je WORKTest, v čem se liší ?
2. K čemu je určený, komu pomáhá?
3. Jak usnadní život studentům i rodičům?
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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 – SW má 426 tisíc
kombinací geometrických tvarů
CÍLE:

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

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

Přes 30.000
respondentů

WORKtest| Výhody oproti dotazníkům a testům
vědomí (myslí) 5%

chaos

95% podvědomí (reaguje)

• ANALYTIKA • LOGIKA •
KREATIVITA • VŮLE • VÍRA •
MANIPULACE • KONFLIKTY
•JISTOTY • ZAŽITÁ PRAVIDLA

• ZVYKY • ASOCIACE
• VZORCE CHOVÁNÍ • POZITIVNÍ
I NEGATIVNÍ EMOCE PŘEDSTAVY•
INTUICE

5 % řídí náš celý život!
Dotazníky a testy pracují na
vědomé úrovni, a proto
umožňují stylizaci
Dotazníky odhalí člověka na
minimální úrovni (5%)
Dotazníky vás vidí tak, jak si
přejete být viděni…

95 % ovlivňuje náš život!
WORKtest pracuje
s podvědomou myslí, a proto
nepřipouští stylizaci.
WORKtest odhalí člověka na
maximální úrovni (95 %)
WORKtest vás vidí tak, jací ve
skutečnost jste ….

WORKtest| Výhody oproti dotazníkům a testům
PROJEKTIVNÍ PSYCHODIAGNOSTIKA
založená na celostní tvarové psychologii (GESTALT), která pracuje na podvědomé úrovni
UNIKÁT = VŠE POUZE Z JEDNOHO TESTU do 15 minut
UNIKÁTNÍ - KOMPLEXNÍ - AGILNÍ
✔ je plně on-line
✔validizační studie a normy
✔ pomocník při vzdělávání
✔ nemožnost stylizace
✔ odhalí způsoby, čas a metody učení
✔ neumožňuje zkreslování výsledků
✔ určí křivku vnímaní a pozornosti
✔ test reaguje na změny chování
✔ identifikuje vzorce chování
✔ zaměřuje se na komplexitu jedince
✔ okamžité výstupy
✔ benchmarking s populací

WORKtest poskytuje pozitivní přístup k, buduje charakter a hodnoty
usnadňuje práci s jedincem, pracuje s jeho potenciálem a talenty od útlého věku

SYSTÉM WORKtest| Psychogeometrie – celostní tvarová psychologie
PRINCIPY WT - co dotazníky neumožňuji, co WT ano
•
•
•
•
•
•
•

+

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

PROČ používat WT ?
1. Protože, odhaluje výjimečnost a talent jedince v čase
2. Protože výsledky jsou přesné, objektivní a validní (spolehlivé)
3. Protože je spolehlivý a vnímavý pro 21 století.

WORKtest| Komplexní pohled do 15 minut

1. Zaměřuje se na potenciál studentů, jejich vlohy-talent, schopnosti, způsobilosti, myšlení,
psychiku, dynamiku, motivaci, hodnotovou orientaci…
2. Porozumí příčinám neúspěchu, tím efektivněji rozvíjí dítě v osobnost
3. Nasměruje studenty na vhodnou kariéru a zdravý životní styl
4. Naučí studenty učit se, neztrácet čas a efektivně studovat jazyky
5. Odhalí zralost, gramotnost a poruchy učení
6. Vybere nejvhodnější školu a kariéru na základě vlohy (dispozice) studenta
7. Navede na účinnou cestu výchovy, podpory, 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
10. Neustále upgradován.

WORKtest| Komplexnost scanningu
Profil osobnosti - dítě, student

Jak si vybrat střední školu
Limity chovaní – dítě

Energetický potenciál - dítě, studenti

Cizí jazyky - jak se efektivně naučit

Studium správné vysoké školy

Motivace dítěte a dorostu
Studijní plán - návody, jak se učit

WORKtest| praktická ukázka výstupů studenta

•
•
•
•

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

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.

