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pro jednotlivce
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Jak Amy pomáhá?

→ Pochopíte svou osobnost jako celek

→ Poznáte své silné, slabé stránky

→ Zjistíte, jaké profese jsou nejblíže vaší osobnosti 

→ Můžete dále rozvíjíte svou osobnost

→ Zjistíte, proč a jak reagujete na určité situace

→ Poznáte, jak se vzájemně ovlivňujete se svými blízkými
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Dozvíte se, 
kdo jste 

Najdete své 
přednosti 

Porozumíte 
svému okolí

Pochopíte 
své reakce

To nejdůležitější
z této verze
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Fakta

To nejdůležitější
z předplatného

23
min

Délka základního
rozhovoru

15+

Standardních
dotazníků

110+

Profesních
profilů

k porovnání

45+

Osobnostních
profilů

k porovnání

ihned

Dostupnost
výsledků

3 min

Doba založení
předplatného

navždy

Testovací Lite 
verze
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Seznamte se 
s Amy

Rozhovor s Amy

Rozhovor s Amy má různé podoby, 
někdy si s ní jen povídáte, jindy 
odpovídáte na dotazníky. Členové 
rodiny nebo přátelé mohou rozhovor 
podstoupit doma nebo na dálku.
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Správa členů

Platforma vám umožňuje jednoduchou 
a přehlednou  správu členů rodiny a přátel. 

Přehled osobnosti

Komplexní popis osobnosti člena se zobrazí ve 
vizuální podobě se shrnutím nejdůležitějších 
charakteristik, včetně upozornění na hodnoty, 
které by ho mohly v životě zásadně ovlivňovat. 

Co získáte?
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Detailní vizualizace

Pro interpretaci výsledků si můžete vybrat úroveň 
detailů, která vám vyhovuje díky interaktivnímu 
grafu. Je možné vidět jednotlivé charakteristiky 
osobnosti a jejich vysvětlení.

Textová interpretace

Amy také přiblíží osobnost textem podle úrovně 
detailu, kterou si zvolíte. Dozvíte se nejenom, které 
charakteristiky jsou důležité, ale i to co znamenají.

Co získáte?
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Tendence osobnosti

Osobnost každého člověka ovlivňuje oblasti jakými 
jsou zvládání stresu či komunikaci s ostatními 
lidmi. Díky kartám zjistíte, jak se daná osobnost 
projevuje v reálném životě. 

Shoda osobnosti

Amy také zobrazí jak se daná osobnost shoduje s 
různými osobnostními typy  a profesními profily. 

Co získáte?
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Reakce osobnosti

Experimentální funkcí platformy je predikce 
základní emoční reakce pro vybrané osobnosti na 
vybranou situaci. 

Osobnostní rozvoj

Amy také doporučí oblasti, na  kterých je možné 
dále pracovat a rozvíjet podle toho, s jakým 
profilem osobnost porovnáváte.

Co získáte?
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Analýza

V základní nebo pokročilé analýze můžete 
analyzovat data jednotlivých lidí, pracovat 
se skupinou lidí a zkoumat jejich vzájemné vztahy 
podle aktuálních potřeb.

Správa dotazníků

To na co se Amy ptá můžete ovlivnit výběrem a 
naplánováním specializovaných dotazníků.

Co získáte?
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Knihovna

Data, která se dají opakovaně použít a sdílet v rámci 
předplatného se ukládají do knihovny. Takto můžete 
pracovat například s profily osobnosti či popisem 
situací.

Co získáte?
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Komu jsme
pomohli?

K R I S T Ý N A ,  zdravotní sestra

„Test jsem absolvovala na doporučení 
kolegyně. Překvapilo mě, kolik informací 
jsem se o sobě dozvěděla a také, že to 
všechno souhlasí“

P E T R ,  student ČVUT

„Aplikace mě zaujala nejen množstvím a 
grafickým zpracováním informací, ale také 
jako nová možnost využití umělé 
inteligence.“
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Komu jsme
pomohli?

B A R B O R A ,  studentka SŠ

„Díky Amy jsem si ujasnila, že to co chci v 
životě dělat, je dobrá volba.“

T o m á š ,  IT

„Zajímalo mě, jak se dá umělá inteligence 
využít při osobnostním testování. Test byl 
rychle hotov a osobnost sedí s tím, co jsem 
si o sobě myslel“
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