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Personalistika v ZOO

Cíl

Parametry

Trénink pozorování a hodnocení 

pro všechny, kdo chtějí rozumět 

lidskému chování

Malá skupina lidí.
 

 

 

Individuální přístup, práce na konkrétních problémech 

i obecných principech efektivního jednání.

Příjemné prostředí pražské ZOO.

Práce formou strukturovaného, volného pozorování, 

supervize, metaforická analýza a trénink hodnocení 

a interpretace na základě pozorování, analýza a korekce 

hodnotitelských chyb.

Uvědomit si hodnotitelské chyby, ke kterým při pozorování 

dochází, a naučit se je korigovat.

 

 

Formulovat si pro sebe kategorie, podle kterých hodnotím 

a interpretuji chování, a nastavit případné změny.

 

Více si uvědomovat, co nás ovlivňuje při hodnocení lidí.

Uvědomit si rozdíl mezi pozorováním chování, interpretací 

chování a soudy na základě interpretace.

Chování lidí a zvířátek má společného více, než by člověk na 

první pohled řekl. Pozorování zvířecího chování je výborným 

základem pro rozvoj schopnosti pozorovat a interpretovat to, 

co se děje – tato dovednost se mimo jiné výhodná např. pro 

posuzování lidí v rámci výběrového řízení. Zvířátka mohou 

sloužit i jako výborný podklad pro naši vnitřní teorii osobnosti, 

kterou při hodnocení lidí používáme. Po návštěvě zoo s námi 

se budete dívat na lidi v pracovních situacích novýma očima. 

Dokážete se orientovat v chování a jednání tak, jako nikdy 

předtím.  

LEKTOR

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.  

Několik desítek klientů vyššího a top managementu (prezentační 

dovednosti, time management, manažerské dovednosti, rozhodování 

s důrazem na personální otázky) 
 

Více než 350 realizovaných AC, DC a 

psychodiagnostických programů, více než 

2500 diagnostikovaných lidí na 

manažerských, obchodních pozicích, pozicích specialistů, poradenská 

a konzultační činnost

Výstavba týmu, vyjednávání, náročné 

komunikační situace, prezentační 

dovednosti, poznávání a odhad druhých, 

aplikovaná psychologie (cca 3500 klientů)

 

(titul PhDr., Ph.D.)

Vzdělání a školení 

Katedra psychologie FF UK v Praze 

 

 

Úhrnem 1750 hodin odborných výcviků aplikované psychologie, 18 let 

praxe v rozvoji zaměstnanců

Metoda Upřesnění Cena bez DPH

24. 9. 2019

pražské ZOO

Otevřený seminář

v prostorách 

Sraz u hlavního vchodu poblíž 
pokladen naproti Trojskému 

zámečku. Začátek 9.00, orientační 
konec mezi 14 .00 -  15.00. V ceně 

je vstupenka a občerstvení.

4500 Kč
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