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Jak Amy pomáhá?

→ Ušetřete čas a můžete se věnovat opravdové práci s klienty

→ Oceníte rychlou základní diagnostiku 
s možností správy výsledků

→ Díky grafické vizualizaci výsledků srozumitelně vysvětlíte 
klientům konkrétní aspekty jejich osobnosti

→ Můžete využít nadstandardní sady dotazníků

→ Výsledky můžete použít ve formě upravitelných reportů 
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To nejdůležitější
z předplatného

Interpretace 
osobnosti 

Analýza
skupiny

Specializované 
dotazníky

Základní 
diagnostika 

*) Není určeno pro zdravotnictví a klinickou psychologii. Výsledky platformy Talk2amy jsou tvořeny na 
základě statistiky a predikce a nelze je tak v žádném případě považovat za posouzení zdravotního nebo 
psychického stavu profilované osoby. V případě jakýchkoliv obav o zdravotní nebo psychický stav je nutné 
obrátit se na lékaře. Výsledky Dotazníků nenahrazují diagnózu či jiné posouzení psychického nebo 
zdravotního stavu jedince; k tomu je kompetentní výlučně lékař.
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Fakta

To nejdůležitější
z předplatného

23
min

Délka základního 
rozhovoru

25+

Standardních 
dotazníků a 

testů *)

110+

Profesních 
profilů 

k porovnání *)

45+

Osobnostních 
profilů 

k porovnání *)

ihned

Dostupnost 
výsledků

3 min

Doba založení 
předplatného

jeden 
měsíc

Trial verze bez 
závazků

*) Dostupnost závisí na vybraném plánu
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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. Klienti 
mohou rozhovor podstoupit u vás v 
kanceláři/ordinaci nebo na dálku.



6

Správa klientů

Platforma vám umožňuje jednoduchou 
a přehlednou  správu klientů s možností 
seřadit je podle skupin. 

Přehled osobnosti

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

Co získáte?



7

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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Přehled skupiny

Komplexní pohled na skupinu se zobrazí ve 
vizuální i textové podobě. Představí nejdůležitější 
charakteristiky vypočtené průměrných hodnot 
členů skupiny.

Analýza členů skupiny

Umožňuje detailní analýzu skupiny 
prostřednictvím jeho jednotlivých členů. Zde je 
možné porovnávat členy skupiny, zjišťovat shodu 
členů s rolí, posuzovat týmové role apod.

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 baterií

To na co se Amy ptá můžete ovlivnit výběrem 
specializovaných dotazníků, které zařadíte do testovací 
baterie.

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.

Správa přístupů

Platforma umožňuje vytvářet uživatele, přiřazovat jim 
role, nebo zvát uživatele do předplatného. 

Co získáte?
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Komu jsme
pomohli?

N E M O C N I C E  H A V L Í Č K Ů V  B R O D

„Naše nemocnice v Havlíčkově Brodě využívá 
aplikaci v personální práci hlavně v oblasti 
psychodiagnostiky v ambulanci našeho 
psychologa. Aplikace je uživatelsky velmi 
přívětivá a doplňuje osobní úhel pohledu. Jsme 
první nemocnicí v České republice, která aplikaci 
využívá. Věříme, že je to užitečný nástroj v péči i 
pro nábor našich zaměstnanců.“

MGR. PETRA ČERNO
tisková mluvčí, Nemocnice Havlíčkův Brod
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Komu jsme
pomohli?

P H D R .  T H M G R .  D A N I E L  Š T R O B L  

„Aplikaci používám jak  při diagnostice 
uchazečů o zaměstnání, tak pro specifické 
potřeby mých klientů v ordinaci. Odbornost 
a přehlednost celé platformy je na velmi 
vysoké a profesionální úrovni.“

PHDR. THMGR. DANIEL ŠTROBL
Psycholog a psychoterapeut orientován na klasickou 
psychoanalytickou psychoterapii. Pracuje též jako psycholog ve 
zdravotnictví a dále své služby poskytuje i v rámci psychologie 
práce, výběru personálu, lektorování soft skills a manažerského 
koučování
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