
 

 

Nabídka uskutečnění Development Centra pro podřízené  

oddělení Johany Burgetové 

Cíl testování: Pojmenovat druhy potenciálu a změřit jejich úroveň. Zjistit vhodného nástupce. Paní 
ředitelka potřebuje přesně vědět, jaká je kdo osobnost, jaké má ambice, co jej motivuje a co 
demotivuje, kdo má jaký talent a jaké mají skryté dispozice, míru tvořivosti, charisma apod. 

Talent Innovation pracuje již od roku 2008 a od té doby otestovala v rámci AC/DC stovky lidí. 

Co se testuje? Jaké nástroje DC používáme?  

1. BIP – Bochumský osobnostní dotazník, zkoumá osobnost člověka v celé její bohatosti, se 
zřetelem na práci; Jde o standardní dotazník používaný 30 let v německy mluvících zemích. 

2. LMI – Dotazník motivace k výkonu, ambice člověka, na čem mu záleží, co jej motivuje a co 
demotivuje; Jde o standardní dotazník používaný 30 let v německy mluvících zemích. 

3. Test lídrovství a manažerských předpokladů Talent Innovation – manažerská hra 
Development Centre; 

4. MBTI nebo GPOP test o vnitřním zaměření člověka, o tendencích osobnosti ubírat se určitým 
směrem, temperament, charakter; 

5. Test kreativity typ, druh a míra tvořivosti podle Talent Innovation. 

Tato sada testů a dotazníků pečlivě ukáže na celý potenciál člověka, na silné i slabší stránky. Výsledky 
pomohou nadřízeným využít potenciál, dobře nastavit kompetence, pracovní činnost i, smysl a cíle 
práce. Aby celé Development Centre mělo smysl – počet hráčů, dynamika týmu, počet rolí, pestrost 
modelových situací, si žádá minimálně 12 osob. 

Co bude výsledkem? 

Podrobný profil, jehož důvěrná ukázka je v příloze. Bude je moci využít nadřízený i každý účastník, 
aby si mohl stanovit a kontrolovat svůj osobnostní a profesní růst. Prosím, důkladně si prostudujte 
přílohu – reálný profil člověka, jemuž neumím začernit identifikátor. 

Doba trvání testu: 

3 – 4 hodiny. Vyhodnocení všech dotazníků a testů jednoho člověka činí cca 4 – 5 hod. Vyhodnocovat 
budou? PhDr. Pavel Humpolíček PhD.; PhDr. Karel Červený MSc, MBA, DBA; Mgr. Daniel Červený MSc. 

Cena:  
Cena za jednoho člověka je 5 800 Kč 
Cena za 12 osob činí 69 tisíc Kč. + DPH. 
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