
5 online testů zdarma pro 

objevení tvých silných stránek 
 

Zdravím, 

V tomto reportu najdeš odkazy na pět testů zdarma, které už pomohly milionům lidí objevit 

své silné stránky, styl komunikace a typ osobnosti. Jsou to v podstatě rozcestníky, kde najdeš 

cestu k jednoduššímu životu plném úspěchů a zábavy.  

Všechny tyto testy jsou 100 % zdarma. Rozhodně se ti tak nestane, že po dlouhém vyplňování 

narazíš na ‚podraz‘ typu...“Pro výsledky odešlete sms na číslo XYZ v ceně 199 Kč“. U dvou 

z nich je třeba před vyplněním vložit své kontaktní údaje, aby ti měli kam poslat výsledky. 

Jde o testy založené na výzkumu předních světových psychologů. Vyplněním zjistíš, kdy jsi 

nejproduktivnější a jak se naopak vyhnout pro tebe frustrujícím situacím. 

Začni s objevováním svých silných stránek právě teď kliknutím na odkaz u DISC Index. 

Za tým Rise and Shine 

 

Vojta Kouba 

Zakladatel Rise and Shine 

1. DISC Index – http://goo.gl/hdOPdm 
 Porozumíš svému stylu komunikace a chování 

 Zjistíš, jak využíváním silných stránek lépe využít svůj potenciál  

 Test vychází z práce amerického psychologa Dr. Williama Marstona 

 Vyplnění trvá cca 15 minut 

 Výsledkem je 30ti stránkové detailní vyhodnocení a seznam 

doporučení pro naplnění tvého potenciálu a pro efektivní 

komunikaci v týmu  

 Anglicky 

http://goo.gl/hdOPdm


2. MBTI - http://goo.gl/Zv1JPw     
 Dozvíš se více o typu své osobnosti včetně podrobností jako...  

o vyjmenované silné i slabé stránky tvé osobnosti,  

o mentalita a vlastnosti ve vztazích,  

o zastoupení v populaci,  

o nejvýraznější vlastnost,  

o pro jakou kariéru se nejlépe hodíš,  

o celebrity a fiktivní postavy s podobným typem osobnosti 

 Test je založen na práci amerických psycholožek Katharine Cook 

Briggs a Isabel Briggs Myers, které stavěly na poznatcích 

psychologů C.G. Junga a Allporta. 

 Vyplnění trvá cca 15 minut 

 Česky 

 

3. Silné stránky: http://goo.gl/CS88da 
 Velice podrobný test (170 otázek) 

 Dozvíš se, v jaké pracovní roli jsi nejproduktivnější a kde jsou tvé 

slabiny 

 Vyplnění trvá cca 20-30 minut 

 Výsledkem je zhodnocení tvých silných a slabých stránek 

 Anglicky 

 

4. Enneagram  

 Test osobnostních typů dle Davida Danielse  

 Vychází ze starého súfijského učení o devíti osobnostních typech, 

které poprvé písemně publikoval po roce 1949 žák gruzínského 

mystika Georga Ivanoviče Gurdijeva 

 Vyplnění trvá cca 15 minut 

 v češtině: http://goo.gl/E7qmkd + vyhodnocení - 

http://goo.gl/0Vz5rK 

 Test i vyhodnocení v angličtině: http://goo.gl/4IaGCp  

 

http://goo.gl/Zv1JPw
http://goo.gl/CS88da
http://goo.gl/E7qmkd
http://goo.gl/0Vz5rK
http://goo.gl/4IaGCp


5. Szondiho test: Jaké jsou vaše pudy? 

http://goo.gl/vQCYeJ   
 Rychlý test odhalující skryté sklony tvé osobnosti 

 Vychází z práce maďarského psychologa Lipóta Szondiho 

 Vyplnění trvá několik vteřin 

 Výsledkem je vyhodnocení tvých potlačených sklonů a způsobu, 

jakým se s tím vyrovnáváš 

 Česky  

 

Jak využít své silné stránky v byznyse i v životě? 

Pokud máš za sebou výše uvedené testy, pak ti chci pogratulovat, protože už 

teď víš o sobě víc, než se většina lidí dozví za celý život. 

...a protože veškerý osobní rozvoj začíná sebepoznáním, připravili jsme pro tebe 

intenzivní vzdělávací akci Rise and Shine: Objev sám sebe. 

Pokud tě testy zaujaly a chceš se spolu s podobně naladěnými mladými lidmi 

dozvědět více o tom, jak využít své silné stránky v byznyse i v životě, klikni sem 

pro více informací. 

http://goo.gl/vQCYeJ
http://www.riseandshine.cz/rise-and-shine-objev-sam-sebe/
http://www.riseandshine.cz/rise-and-shine-objev-sam-sebe/
http://www.riseandshine.cz/rise-and-shine-objev-sam-sebe/

