
POZNEJTE DOBŘE SVOJE LIDI, TEĎ JE BUDETE POTŘEBOVAT!
PSYCHODIAGNOSTICKÉ A BEHAVIORÁLNÍ METODY V HR

1,5HODDOBA TRVÁNÍ

CENA BEZ DPH

1HOD

KAŽDÁ STŘEDA OD 13:00

1.200 KČ 650 KČ
ZAČÁTEK 

13. 5. 2020

ÚVODNÍ SETKÁNÍ DALŠÍ SETKÁNÍ

HR, interní lektoři, konzultanti

PLATFORMA ZOOM

MgC Group, Pod Děvínem 2894/26, Eva Hrušková, tel.: 731 432 232

Na trhu je velké množství psychodiagnostických a behaviorálních nástrojů. Jak se v nich 
vyznat a které použít v jaké situaci? Hledáte odpovědi a skupinu HR odborníků se kterými 
můžete jejich použití a dobrou praxi konzultovat? Připojte se k našemu seriálu POZNÁNÍ 

VLASTNÍCH LIDÍ JAKO CESTA K ÚSPĚCHU, každou středu ve 13:00 hod. vás tématem 
provede odborník z MgC Group.

• Psychodiagnostické a behaviorální metody jako nástroj pro výběr i rozvoj zaměstnanců.
• Jak se vyznat v testech, dotaznících a psychodiagnostikách? Jakou metodu vybrat při 

náboru a v jaké fázi náboru jí použít? Jak ověřit spolehlivost? Kterou metodu zvolit při analýze 
potenciálu? Jaké certifikace potřebujete? 

• Získáte přehled v rozmanitosti současných psychodiagnostických a behaviorálních metodách.
• Výběr vhodných metod dle potřeb pozice, společnosti, nastavení týmu nebo hodnotového 

systému společnosti.

• Technologie stanovení spolehlivosti testů
• Klasické vs. současné diagnostické přístupy, psychodiagnostiky osobnostních charakteristik, 

talentového potenciálu a potenciálu úspěchu

• Multifaktorový osobnostní 
dotazník

• SDI
• MBTI
• Hogan
• LMI
• GALLUP

• Kolbův cyklus
• Balance Management
• IST 2000 R
• Watson Glaser 

CriticalThinking Appraisal
• Rorschachův test
• ICL

• Lennciony
• FRANK
• DISC
• HBDI
• Insights Discovery

Úvodní setkání

Nadstavbová témata

Následná témata

Psychodiagnostické  
a behaviorální metody

Magdaléna 
Prunerová

Irena 
Dörrová

Petra 
Zárubová

Trenér, facilitátor 
a hodnotitel

Zaměřuje se na témata pro rozvoj top 
managementu, moderace strategických 
workshopů, vzdělávání a rozvoj osobnosti, 
psychodiagnostika, koncepce rozvojových plánů, 
zavádění systémů interních lektorů a koučů.

Trenér, facilitátor  
a hodnotitel

Jejími tématy jsou komunikační dovednosti, 
firemní kultura, psychodiagnostika a rozvoj 
zaměstnanců, interkulturní tréninky, diverzita  
a moderace workshopů.

Kouč, lektor  
a konzultant

Specialistka na koučování, rozvoj osobnosti, 
workshopy a tréninky – koučovací dovednosti, 
řešení konfliktů, stress management, work-life 
balance.

Lektor Lektor Lektor 


