
 

 

 

 

 

         

       Sebepoznání, typologie a 
sebezkušenost - Self management 

      

 

 

 



Sebepoznání, typologie a sebezkušenost - Self management 

   

Force 1, s. r. o. IČO: 27562204, DIČ: CZ 27562204, Praha 8, Troja, Mazurská 526/21, PSČ 181 00 

 

Sebepoznání, typologie a sebezkušenost - Self management 
Forma kurzu  

Osobnost každého z nás je integrovaný celek všech schopností a 

dovedností, které jsou vkládány do profesní role. Poznání jejich 

dynamiky a správné využití těchto schopností a dovedností je určující 

pro efektivitu veškeré manažerské práce. 

Díky sebepoznávacím technikám lépe porozumíte fungování svého 

těla a psychiky. Během kurzu si prakticky vyzkoušíte jednotlivé 

způsoby relaxací sloužící k odbourávání stresové zátěže a aktivizační 

techniky k obnově tělesných a psychických sil. 

Obsah kurzu  

 Sebepoznání jako podmínka vyšší spokojenosti a 

efektivity 
 Struktura a dynamika osobnosti, typologie osobnosti 

(sebepoznání) 
 Okno Johari 

 Sociální percepce 

 Mé já jako pracovní nástroj 

Sebediagnostická část - aplikovaná psychologie v praxi 
obchodníka 

 Test 4 stylu chování (na škálách preference: emoce x 
informace a pasivita x prosazení) 

 Test 3 vrstev osobnosti a osobnostních typů (originální, 
kresebný, projektivní test) 

 Test kresby stromu (krátký psychologický rozbor na základě 

projektivní techniky) 
 Learyho test - vývoj mé osobnosti v čase (krátký 

psychologický rozbor na základě osobnostního testu) 
 Test kresby tří stromů (krátký psychologický rozbor na základě projektivní techniky) 

 Belbinův test týmových rolí (rozbor výsledků a možnosti jejich implementace do praxe) 

 Výklad testů a typologií a možnosti jejich využití (doplněno podkladovými materiály pro účastníky) 
 MBTI - osobnostní test a jeho využití pro rozvoj osobnosti 

 Má obchodní úspěšnost u určitého typu klientů a její kořeny v mé osobě (krátký psychologický 
rozbor na základě projektivní techniky) 

 Luscherův barvový test (individuální sebepoznání na základě zajímavého osobnostního testu) 
 Má osobnost jako to, co prodávám - jaký/á vlastně jsem jako osobnost a co nabízím 

Pozn. po aktivitách vždy následuje krátká zpětná vazba účastníkům.  

Sumarizace semináře  

 Tvorba plánu osobního rozvoje a postupu  

 Vypracování individuálních plánů užití technik v praxi jejich prezentace, sdílení a oponování návrhů 

ve skupině účastníků 

Máte-li zájem o více informací, napište na info@force1.cz nebo volejte 605 563 605  

Otázky a 
odpovědi ke 

kurzu 
   

Co se v kurzu 

naučíte: 
 

 Zvýšit schopnost 
sebereflexe - 

porozumět sami 
sobě, svým 

přednostem i 

nedostatkům. 
 Lépe si 

uvědomovat 
nedostatky ve 

vlastním 

poznávacím 
procesu a umět je 

odstraňovat. 
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