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Studijní zaměření
 
EKONOMICKÝ - obor pro ekonomické profese a byznys

Skladba výuky je zaměřená na matematiku a logiku, paměť, kombinatoriku předvídavost podloženou fakty -
vyvozování závěrů, statistiku a pravděpodobnost, systematičnost a pečlivost, schopnost získávat a kombinovat
informace z jednotlivých zdrojů za účelem vyřešení konkrétního problému. V případě, že Vám vyjdou v grafu
všechny obory ve stejné barvě (například modrá), znamená to, že jste všestranně zaměřen.

dominantní  (75%  a více)

Komentář:
Obory uplatnění: ekonomie, obchod, finančnictví, bankovnictví, management, pojišťovnictví…marketing, finanční
spekulace-burzy, obchod, zahraniční obchod, účetnictví, personalistika, statistika (statistický úřad), obory
vztahující se k dotacím z EU a další.
 
HUMANITNÍ - obor pro marketing, zdravotnictví a personalistiku

Zaměřuje se a vztahuje k literatuře, jazykům a jiným společenským vědám. Důraz je kladen na přenos pozitivních
myšlenek do reálného - abstraktní převádět do reálného a aplikovat je na konkrétní případy. Schopnost vcítění se,
trpělivost, snaha a schopnost pomoci jedincům nacházejících se v kritických životních situacích, sdělení vlastních
myšlenek, postojů a názorů…, schopnost vyjadřovat se dle aktuální potřeby, využívat, rozumět a vnímat nonverbální
komunikaci, chuť, snaha a možnost ovlivňovat názory občanů, společnosti vlastní tvorbou, cit (tón intonační) pro
jazyk. V případě, že Vám vyjdou v grafu všechny obory ve stejné barvě (například modrá), znamená to, že jste
všestranně zaměřen.

dostatečná  (51-65%)

Komentář:
Obory uplatnění: psychologické a sociologické, komunikace, marketing, výzkum, demografie, pedagogika,
spisovatelství, psaní básní, studium jazyků, učitelství, filozofie, andragogika, sociální (sociální pracovníci a lidé
pracující se zdravotně a psychicky postiženými), medicína, politici, práva, žurnalistika a další.
 
PŘÍRODOVĚDNÝ - obor pro analytické a vědecké profese

Matematika, fyzika, chemie, biologie, logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy jednotlivých informací, odhad
předpokládaných výsledků, zručnost, paměť, schopnost propojovat všechny čtyři uvedené disciplíny, využívat jejich
poznatky v dalších oblastech (technických, ekonomických, humanitních i uměleckých), zručnost, využívat
počítačovou techniku, smysl pro detail, pečlivost, přesnost. V případě, že Vám vyjdou v grafu všechny obory ve
stejné barvě (například modrá), znamená to, že jste všestranně zaměřen.

dostatečná  (51-65%)

Komentář:
Obory uplatnění: fyzika, chemie, matematika, kybernetika, biologie, zoologie, anatomie, genetika, farmakologie,
ekologie, jaderná fyzika, astronomie, astrologie, mikrobiologie, geologie, kartografie, lesnictví a další.
 
TECHNICKÝ - obor pro technické profese a zručnost

Zaměřuje se na logickou, technickou stánku, strukturu a detail. Tento směr vyžaduje logické, analytické uvažování,
systematické uvažování, praktické, v rámci možností jednoduché řešení, samostatnost, představivost, rozšířené
matematické znalosti (matematická analýza, komplexní čísla a další), technickou zručnost, nejen uživatelskou
znalost práce na PC, schopnost kombinovat informace z jednotlivých zdrojů za účelem vyřešení konkrétního
problému. V případě, že Vám vyjdou v grafu všechny obory ve stejné barvě (například modrá), znamená to, že
jste všestranně zaměřen.

dostatečná  (51-65%)

Komentář:
Obory uplatnění: technické, elektrotechnika, stavebnictví, architektura, strojírenství, obory vztahující se k
chemickému průmyslu (převážně průmyslová chemie), technické oblasti zemědělství, obory uplatněné v báňském
průmyslu, doprava (silnice, mosty, tunely, železnice, lodě…), telekomunikace, programátoři PC a další.
 
UMĚLECKÝ - obor pro umění, hudbu a herectví

Zaměřuje se na kreativní stránku, design a detail. Skladba výuky je zaměřená na tvorbu, design, tradiční i
netradiční umělecké pojetí, svobodu myšlení a projevu, se schopností vytvářet nové trendy. Prezentaci vlastního
názoru a pohledu na jednotlivé problémy nejen jedinců, ale i celé společnosti, nasměrování módy, podpora nově
vzniklých i již stávajících uměleckých trendů, chuť, snaha a možnost ovlivňovat názory občanů, společnosti vlastní
tvorbou, řečnické a vyjadřovací schopnosti, mít představivost, někdy určitá dávka extravagance a troufalosti. V
případě, že Vám vyjdou v grafu všechny obory ve stejné barvě (například modrá), znamená to, že jste
všestranně zaměřen.

dostatečná  (51-65%)

Komentář:
Obory uplatnění: umělecké, hudební, divadlo, tanec, výtvarné, komunikace, návrhářství, tanec, fotografie,
řečnictví, dramatizace-divadlo, zpěv, přednes, hra na hudební nástroje, film (herectví, kostyméři, střih, kamera
scénáristy), stylisty, dirigenti a další.

Tvoje ambice jsou na úrovni
 
Ambice, ctižádostivost

Znamená touhu jedince po uplatnění a dosahování vytyčených cílů (studium, jazyky, sport…) Ctižádostivost může
být zdravá - konstruktivní, ale také destruktivní. Zdravá ctižádostivost může být výraznou hybnou silou jedince i
týmu. To platí, pokud jsou stanoveny reálné cíle, které nepřevyšují možnosti. Při usilování o dosažení cílů, které
nejsou vzhledem ke schopnostem a dovednostem dítěte dosažitelné dochází k pocitům selhání a bezmoci.
Ctižádostivost souvisí s volními vlastnostmi jedince a také s jeho aktivitou a dynamikou. V motivaci bývá rovněž
nositelem touhy po moci a uznání, či potřeby satisfakce.

rozvinutá  (65-75%)
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Komentář:
V životě se v pozitivním slova smyslu projevuje sebejistou a nezávislou osobností, která ví, co chce, jde si za svým
cílem, věří sobě i tomu, co prosazuje a pracuje na uskutečnění svých cílů. Miluje nové výzvy. Ctižádostivost je
často spojená s vůdčí schopností. Dítě disponuje zdravým sebevědomím, asertivním chováním a odhodláním, je
schopno motivovat sám sebe a usměrňovat svou činnost tak, aby ze sebe vydal to nejlepší. Doporučujeme
porovnání s více položkami (Sebejistota, Sebedůvěra, Motivace na výsledek, Iniciativa, Dynamika, Energičnost,).
Pokud jsou tyto položky pozitivní, pak je ctižádostivost zdravá. 
 
Dynamika, náboj, aktivita

Znamená pozitivní náboj a energii, aktivní jednání jedince, které je schopné samo sebe motivovat, usměrňovat tak,
aby ze sebe vydalo to nejlepší. Zároveň je schopno ovlivňovat i okolí.

dominantní  (75%  a více)

Komentář:
Projevuje nadšením a zapálením pro danou činnost. Jde o aktivní ovlivňování (nikoliv manipulaci), vyhledávání
stimulace, a to bez příkazu okolí. Jedinec je schopen jít za vytyčeným cílem, má schopnost nadšení, je ztotožněno
s určitou činností, má schopnost pružně reagovat. Dynamika a entuziasmus souvisí s temperamentem.

Tvoje dispozice jsou na úrovni
 
Dovednost učit se - mít systém

Dovednost učit se znamená mít určitý styl a způsob tedy vědět, jak se efektivně učit a dosáhnout požadovaných
výsledků účinnou cestou. Dovednost učit se vyžaduje "mít systém".

dominantní  (75%  a více)

Komentář:
Dovednost je vázána na umění se učit, tedy vědět jak se učit. Pokud Vám v hodnocení vyjde vysoké skóre, stejně
jako i u schopnosti se učit, lze předpokládat, že jste studijní typ. Pokud Vám vyjde "není rozvinutá" stejně jako u
schopnosti učit se, neznamená to, že nejste schopni studovat školy. Je potřebné najít odpovídající styl učení.
Doporučujeme související výstupy:Studijní plán nebo Jak se učit cizí jazyky.
 
Schopnost se učit - mít předpoklad

Schopnost znamená mít předpoklad učit se (jde o vrozenou dispozici). Je vázána na schopnost vstřebávat informace
již od útlého dětství, za předpokladu, že člověk netrpí nějakou patologickou poruchou, či omezením, které mu
znemožňuje informace přijímat, zaznamenávat a vyhodnocovat.

dominantní  (75%  a více)

Komentář:
Schopnost je vázaná na předpoklad, se kterým se člověk narodí.Pokud Vám v hodnocení vyjde vysoké skóre, stejně
jako i u dovednosti se učit, lze předpokládat, že jste studijní typ. Pokud Vám vyjde "není rozvinutá" stejně jako u
schopnosti učit se, neznamená to, že nejste schopni studovat školy. Je potřebné najít odpovídající styl učení.
Doporučujeme související výstupy:Studijní plán nebo Jak se učit cizí jazyky.

Tvoje koncentrace dosahuje hodnot
 
Myšlenková flexibilita, pružnost

Znamená schopnost a dovednost jedince orientovat se v problému, pochopit jeho podstatu, umět jej operativně
vyřešit nebo přinášet varianty a návrhy řešení.

rozvinutá  (65-75%)

Komentář:
Projevuje se kombinačními schopnostmi jedince, který je schopen pracovat pod tlakem a umí vstřebat větší
množství informací a vyhodnocovat zadání.
 
Soustředěnost a koncentrace

Znamená úmyslné, vědomé soustředění na určitou věc, předmět, objekt nebo činnost. Koncentrace souvisí se
systémovým přístupem, což vyžaduje definování cílů a stanovení priorit.

rozvinutá  (65-75%)

Komentář:
Projevuje se pozorností a soustředěností, která omezuje vytržení z kontextu. činnost, práce či výkon klade nároky
na psychickou stabilitu, schopnost pracovat ve vypjatých situacích, pod tlakem, stresem a časovou tísní.
Koncentrace pozornosti se může měnit v souvislosti s věkem nebo vykonávanou činností. 

Tvoje limity dosahují hodnoty
 
Obavy z testování, testová úzkost

Znamená nadměrný strach v situaci, kdy se ověřují znalosti. Testová úzkost se váže na všechny druhy výkonových
situací, které představují hrozbu hodnocení. Taková úzkost je komplexním stavem, který zahrnuje kognitivní,
emocionální, behaviorální a tělesné reakce. Kognitivní úroveň úzkosti zahrnuje myšlenky dětí, které se týkají
porovnávání vlastní výkonnosti s vrstevníky, důsledků selhání, pocitu nepřipravenosti a nadměrných obav z
hodnocení. Emocionální dimenze úzkosti zahrnuje nízkou sebedůvěru ve vlastní výkon, obavy se selhání a pocit
neschopnosti.

neriziková  (pod 50%)

Komentář:
Jedinec zažívající testovou úzkost, může trpět pocitem nedostatečnosti, bezmoci, zvýšenými somatickými
reakcemi (pocení, třes končetin, bolesti břicha, zrychlené bušení srdce, pocit závratě, nevolnost, zvracení aj.),
očekáváním trestu či ztrátou statusu a úcty. Tyto nepříjemné stavy mohou vést k implicitním tendencím testovou
situaci opustit a vyhnout se tak neúspěchu. V testové situaci tyto stavy posléze vedou k narušení výkonu a mohou
znemožnit dokončení úkolu. 
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Obavy z učitele, strach z autorit

Znamená nadměrnou obavu z kontroly nebo strach z autority obecně. Dítě ve vztahu s učiteli může projevovat stud,
nejistotu, obavy. Strach je následně reakce na ohrožení a nastává především při frustraci potřeby bezpečí, ale i
jiných potřeb. Autoritou zde může být rodič, trenér a podobně.

neriziková  (pod 50%)

Komentář:
Vyučovací styl učitele založený na nadměrné přísnosti, popř. i nepřátelství, zvyšuje míru prožívaného ohrožení
dítěte, a to zejména u těch, kteří mají vysokou míru úzkostnosti. Učitelé, kteří používají k motivování výhružky a
zastrašování, zesilují negativní vztah mezi zkouškovým strachem a školním výkonem. Strach z autority může také
souviset s autoritativním až trestajícím způsobem výchovy. 
 
Obavy ze školy, školní úzkost

Znamená obavy a vyšší míru stresu ve vztahu ke školním povinnostem a docházce, než je obvyklé. Úzkost se může
projevit fyzickými i psychickými příznaky. Dítě zažívá bolesti břicha a hlavy. Může dojít ke ztrátě kontaktu s
vrstevníky a ztrátě zájmu, či ke změně stravovacích a spánkových návyků. Na dítěti je znát velká nejistota,
oslabené sebehodnocení, neustále obavy z budoucích událostí (např. zkoušení a testování), zejména pak strach z
vlastního selhání.

neriziková  (pod 50%)

Komentář:
Celková úzkost ve škole se nejčastěji objevuje u dětí perfekcionistických nebo extrémně konformních. Strach ze
selhání způsobuje odkládání a neplnění školních povinností. Dítě může zažívat velký tlak rodičů a okolí. Důsledkem
je podávání špatných výkonů, ztráta motivace až odmítání navštěvovat školu. 
 
Prokrastinace, odkládání úkolů

znamená tendenci odkládat plnění povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. S
prokrastinací souvisí neschopnost se rozhodnout pro nějakou variantu, či výběr. Tím dochází k samotnému odkládání
úkolů, řešení, či rozhodnutí na pozdější dobu. Je úzce spojená s potenciálem psychické, emoční, fyzické a také
mentální energie a se schopností sebeřízení. Jedinec není schopen sám sebe přinutit k plnění úkolů, a když tak s
velkou námahou, což opět vyčerpává zmíněné zdroje energie. Většinou se věnuje jiným činnostem, než kterým by
se měl. Prokrastinace může vyústit ve frustraci, stres, pocit viny, psychickou krizi až ztrátu o jakékoliv dění.
Prokrastinace se stává únikem před vyčerpanosti. Dopady mohou být v daleko širších souvislostech (soustředěnosti
na práci, nedotahování věcí do konce, či ponecháváním věcí tzv. volný průběh apod.).

limitující  (50-65%)

Komentář:
V praxi se projevuje tak, že jedinec neustále odkládá úkoly (většinou pracovní nebo studijní), které "musí" udělat a
místo toho dělá jakoukoliv jinou činnost, která se zdá jako potřebná, ale není důležitá (uklízí, myje nádobí, čte na
internetu, chatuje, hraje hry apod.).

Tvoje motivace dosahuje hodnot
 
Motivace na učení

Znamená motivaci na učení a výsledek, účelné zaměření na činnosti, které mají pro jedince smysl, posouvají ho
vpřed nejen ve vzdělávání, ale i v oblastech, které mají přímou souvislost s rozvojem předpokladů pro výkon.
Jedince motivuje hledání smyslu a podstaty věci naplnění vlastních vizí, cílů a seberealizace. Motivace je spojená s
postojem jedince, který je hnán vnitřní potřebou něco dosáhnout, vidět cíl.
V případě, že vyjdou v grafu všechny hodnoty šedé, či modré, pak se řiďte nejvyšší hodnotou v dané sekci.

dominantní  (75%  a více)

Komentář:
Motivace je řízená motivem, který má cíl, intenzitu, směr a trvalost a pramení z vnitřních a vnějších podnětů.
Motivace je pak usměrňování těchto procesů.
 
Seberealizace, rozvoj vloh

Jedince motivuje plné, maximální využívání schopností, dovedností a vloh. Doporučujeme zjistit potenciál dítěte a
pracovat s ním (sport, záliby, dovednosti, budoucí profesní uplatnění).

dominantní  (75%  a více)

Komentář:
Stimul motivace přispívá k osobnímu a profesnímu růstu.
 
Schopnost sám sebe motivovat

Jedinec má schopnost sám sebe motivovat k výkonům a cílům bez pobídky okolí nebo výrazných stimulů. Má
sebekázeň, dovede se sám k výkonům motivovat, je aktivní, samostatný, iniciativní, s touhou něco dokázat.
Výhodný stimul motivace zejména při sportovních aktivitách.

rozvinutá  (65-75%)

Komentář:
Stimul motivace přispívá k rozvoji sebe sama, zodpovědnosti, komunikaci, budování si pevné pozice v společenském
systému, aktivnímu přístupu k životu i samostatnosti.

Tvoje psychika dosahuje hodnot
 
Schopnost se ovládat

Znamená schopnost ovládat své chování a projevy svých emocí. Projevuje se kontrolou vynaloženého úsilí,
schopností soustředit se na cíl a ovládat se při vypjatých situacích.

dominantní  (75%  a více)

Komentář:
Projevuje se schopností usměrňovat své jednání a vystupování a přizpůsobit ho obecně přijatým normám chování.
Práce vyžaduje neustálou kontrolu dosahovaných výsledků, korekci úsilí a jeho cílené nasměrování.
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Schopnost zvládat stres

Znamená schopnost reálného myšlení ve vypjatých situacích, soustředění se a přizpůsobení novým podmínkám v
časové nebo jiné tísni, nalézání řešení a východisek, schopnost pracovat v termínech a časových limitech.Zaměřuje
se na činnosti pod stresem, zátěží, či výkon v měnících se podmínkách.

dostatečná  (51-65%)

Komentář:
V praxi se projevuje schopností překonávat překážky, řešit problémy v tísni (časové, prostorové) nebo zátěži a
schopností přizpůsobit se měnícím podmínkám. Práce vyžaduje jedince psychicky odolného vůči stresu. Nároky jsou
kladeny na koncepční myšlení a psychickou stabilitu jedince.

Tvůj nejvhodnější typ studia
 
Denní, prezenční studium

Jedná se o řádné denní studium, které má pevný rozvrh a program. 
Denní studium nelze s výjimkou ředitele školy upravovat. Důraz je kladen na osobní přístup, systematičnost pro
přípravu i dochvilnost.

dostatečná  (51-65%)

Komentář:
Denní studium je základním typem základního a středoškolského studia na které navazuje prezenční studium
vysokých škol, kde výuka probíhá formou pravidelných přednášek a cvičení.
 
Distanční studium

Jedná se o dálkové nebo distanční studium, jehož forma je odlišná od denního studia, kde žáci či studenti dochází
na přednášky a zkoušky v předem dohodnutých termínech. Důraz je kladen na osobní disciplínu, samostudium a
sebekázeň. 
Distanční studium je rovněž vhodnou formou pro děti či studenty s omezeným režimem.

rozvinutá  (65-75%)

Komentář:
Distanční studium nevyžaduje osobní účast učitelů a studentů ve škole. Student se školou komunikuje např.
prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailu, internetu, záleží na  možnostech školy, především
její technické vybavenosti. 

Tvůj výkon a zodpovědnost je na úrovni
 
Aktivita, odhodlání, cílevědomost

Znamená schopnost jít za vytyčeným cílem, samostatnost, nadšení a ztotožnění se s činností, umění pružně
reagovat na podněty přicházející vně i zvenčí. Jedinec je schopen vyvíjet činnosti aktivně, bez jakýchkoliv podnětů
a stimulů, je schopný stanovit si priority, jasně a rychle řešit problémy, vytyčit cíle a pracovat na jejich dosažení s
mírou nejvyššího možného nasazení, a to i nad rámec svých povinností.

dominantní  (75%  a více)

Komentář:
Projevuje se jako dravost a aktivita. Dítě má zdravé sebevědomí, asertivní chování a je plné odhodlání, schopné
motivovat samo sebe a usměrňovat tak, aby ze sebe vydalo to nejlepší, s vůlí dosáhnout úspěchu. Pokud je
iniciativa vyšší, než energetický potenciál jedince dochází k rychlejší únavě, nestabilitě s následkem vyhoření.
 
Svědomitost, zodpovědnost, sebekázeň

Znamená spojení více volních vlastností jedince (spolehlivost, pečlivost, osobní zodpovědnost a postoj,
sebekontrolu a sebeřízení). Činnost jedince vyžaduje sebekázeň, sebeovládání,sebekontrolu, seberealizaci,
sebeřízení, empatii, pozitivní postoj a osobní odpovědnost.

dominantní  (75%  a více)

Komentář:
Svědomitost je zvláštní forma nutkání vedoucí jedince ke splnění všech výkonových požadavků. Projevuje se osobní
disciplínou k plnění úkolů, tedy i učení.
 
Vytrvalost, setrvačnost, odolnost

Znamená tzv. setrvačnost, dostatečnou fyzickou a psychickou odolnost, schopnost a dovednost (mít předpoklad a
vědět jak) věnovat se problému, dokud není vyřešen. Znamená též schopnost vyrovnávat se se situacemi odmítání,
ponižování a poškozování ze strany okolí. Vytrvalost vyžaduje hospodaření s energetickým potenciálem.

dostatečná  (51-65%)

Komentář:
Projevuje se odolností danou vrozenými vlastnostmi jedince. Přispívá k ní i věk a zkušenosti. Dítě je schopno podat
dlouhodobý výkon nebo participovat na projektu s dlouhodobou účastí, odolné vůči vypjatým a nepříznivým
situacím a odmítnutí.

PSYCHODIAGNOSTICKÝ VÝSTUP WORKtest®


