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Úvod 

Vítejte v manuálu k Sebeevaluačnímu nástroji, který je součástí informačního systému JOBHUB. 

Tento nástroj slouží prakticky všem běžným uživatelům, kteří hledají pro sebe, své děti či blízké, to 

správné místo na trhu práce. 

Sebeevaluační nástroj vám nabídne několik možností, jak poznat sebe sama a zjistit, která konkrétní 

povolání jsou ta správná. K tomu vám pomohou dva osobnostní testy. Jeden je určený pro mládež a 

druhý pro dospělé. Jejich obsah i výsledky jsou prakticky totožné a liší se pouze odlišnými texty 

otázek. Na konci testů se dozvíte, jaký osobností typ jste, jaké jsou vaše silné a slabé stránky a která 

povolání tomuto osobnostnímu typu vyhovují nejlépe. 

Hlavní součástí Sebeevaluačního nástroje je však tzv. JOBHUB profil, ve kterém zodpovíte na několik 

dobrovolných otázek (není nutné na ně odpovídat, více informací nám však dá lepší základ pro 

výpočet toho, na co se hodíte nejlépe). Jako výsledek dostanete krátký přehled o tom, jaký obor a 

skupina pozic je pro vás nejlepší, a především také výčet konkrétních povolání (z katalogu NSP), na 

která se hodíte, včetně míry vaší shody s těmito pozicemi. 

JOBHUB profil i osobnostní testy můžete vyplňovat „bez závazků“. Nepotřebujete se registrovat, 

zadávat email či jakkoli se přihlásit. Výsledky získáte i tak. Navíc vám systém automaticky přiřadí kód, 

přes který se můžete ke svým výsledkům či testům v budoucnu vrátit. 

Tento krátký manuál vám ukáže práci s těmito nástroji. Mimoto je zde také uveden postup při 

registraci, přihlášení a práci s vaším uživatelským osobním profilem. Najdete zde také postup 

vyplňování životopisu, který si potom můžete bezplatně stáhnout ve formátu DOCX či HTML.  

  



 

 
4 

Kde najdu modul na domovské stránce JOBHUB 

Přímo z domovské stránky JOBHUB můžete do Sebeevaluačního nástroje vstoupit hned několika 

cestami. 

 

Před tím, než se vydáte do Sebeevaluačního nástroje, můžete přímo na domovské stránce 

nahlédnout na rychlý osobnostní test: 

 

  

Zvolte, jaký osobnostní typ vám 
sedí nejvíce. 

Povolání, která 
odpovídají tomuto typu, 

najdete zde. 

Pokud vám tyto 
možnosti nestačí, 
můžete přejít ke 

všem testům tímto 
tlačítkem. 

Do modulu Sebeevaluační 
nástroj můžete z domovské 

stránky vstoupit tímto odkazem 
v horním menu. 
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Jaké možnosti Sebeevaluace JOBHUB nabízí 

Po vstupu do modulu se vám zobrazí přehled všech možností, které Sebeevaluační nástroj nabízí. 

 

Osobnostní test pro dospělé i pro mládež 

Jelikož jsou testy prakticky totožné a liší se jen textací otázek, ukážeme si, jak se tyto testy ovládají na 

verzi pro dospělé.  

Po kliknutí na tlačítko „Vstoupit“ se zobrazí úvodní stránka do tohoto testu. 

 

 

Pokud test vyplňujete 
poprvé, nebo chcete test 
opakovat, klikněte zde.  

Pokud se k testu vracíte a 
znáte svůj kód testu, zadat 

a ověřit ho můžete zde. 

Pro vstup do 
zvoleného testu 

klikněte na 
odpovídající 

tlačítko „Vstoupit“. 

Vyberte, jakým testem 
chcete projít. Využít 

můžete klidně všechny. 
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Nyní se vám již zobrazí samotný osobnostní test. Zadávání odpovědí je snadné:  

 

 

 

Na poslední stránce s otázkami najdete na jejím konci tlačítko pro vyhodnocení testu: 

 

  

Pro vyhodnocení testu 
klikněte na poslední 

stránce na toto tlačítko. 

Pokud test potřebujete přerušit, můžete se 
k němu vrátit přes tento kód. 

Na otázky odpovídáte přetažením 
oranžového posuvníku do polohy, 

která odpovídá vaší odpovědi. 

Pro pohyb mezi jednotlivými 
stránkami testu slouží tato tlačítka. 
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Výsledek osobnostního testu pro dospělé i pro mládež může vypadat například takto: 

 

 

 

 

  

Kromě detailního 
popisu na stránce si 

můžete stáhnout také 
kartu povolání. 

Chcete upravit své 
odpovědi? K testu se 

můžete z výsledků vrátit 
přes toto tlačítko.  
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JOBHUB profil 

Hlavní části Sebeevaluačního nástroje je JOBHUB profil. Vyplněním získáte přehled konkrétních 

povolání, na která se dle vašich zadaných vlastností a preferencí hodíte. 

Veškeré údaje v tomto dotazníku jsou nepovinné. Pamatujte však na to, že čím přesněji budete 

odpovídat, tím větší bude i přesnost nabízených informací. 

 

 

 

Po kliknutí na tlačítko „Vyplnit profil“ budete mít možnost začít zadávat vaše parametry do JOBHUB 

profilu. Ovládání je jednoduché: 

 

 

Pokud profil vyplňujete 
poprvé, nebo chcete test 
opakovat, klikněte zde.  

Pokud se k profilu vracíte a znáte svůj 
kód vašeho profilu, zadat a ověřit ho 

můžete zde. 

Z úvodní stránky 
Sebeevaluačního nástroje se 
do JOBHUB profilu dostanete 
přes tlačítko „Vstoupit“  zde. 
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JOBHUB profil se skládá ze čtyř hlavních částí. 
Jejich výpis najdete na levé straně obrazovky. 

Po kliknutí na některou z hlavních 
sekcí se vám zobrazí jednotlivé části, 

které můžete v dané sekci vyplnit. 

Jakmile budete spokojeni s tím, co jste 
v profilu zadali, můžete snadno přejít 

k vyhodnocení vašeho profilu zde. 

Pravá část obrazovky pak 
obsahuje již konkrétní otázky 

Na tento první typ otázky 
odpovídáte jednoduchým 
kliknutím na volbu, která 

vám sedí nejvíce 
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Příklady dalších typů otázek a jak na ně odpovídat najdete v této části: 

 

Na otázky s posuvníkem 
odpovíte posunutím 

oranžového „šoupátka“ do 
odpovídající polohy 

Nápovědu k tomu, co zvolená 
hodnota znamená, najdete zde. 

U některých otázek můžete 
zvolit více odpovědí, které vám 

vyhovují. 

V některých případech můžete své možnosti 
upřesňovat. 

V první roletce zvolíte obecnou oblast, ve 
druhé pak konkrétní možnost z vybrané 

oblasti.  Můžete také svou odpověď 
neupřesnit. 

Pár otázek vám dá také možnost přidat další položku. V tomto 
případě můžete přidat další cizí jazyk, který ovládáte.  
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Po vyplnění všeho, co jste do svého profilu chtěli zadat, můžete přejít k vašim výsledkům a 

prohlédnout si, jaká povolání jsou pro vás nejlepší. 

 

Pokud nemáte účet a nejste přihlášeni, poznamenejte si 
prosím svůj dočasný kód, popřípadě zadejte email, abyste se 

mohli ke svým výsledkům vrátit. 

V první části 
vyhodnocení 

najdete krátký 
pohled na to, 

jak jste na tom 
a jaký obor a 

skupina 
povolání vám 
mohou sedět 

nejlépe. 

Ve výpisu nejlepších povolání na míru vašeho profilu najdete seznam povolání, které by 

se vám mohli líbit. Kliknutím na tlačítka si zobrazíte jejich podrobnosti. 
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Registrace a profil uživatele 

Registrovat se do JOBHUB můžete téměř odkudkoli. Stačí vyplnit váš email a heslo. 

 

 

  

Abychom vám mohli 
vytvořit účet, vyplňte 

prosím tyto údaje. 

Dokončete registraci 
kliknutím na toto tlačítko. 

Testy sebeevaluace však 
můžete provést i bez 

registrace. 

Možnost registrovat se 
či přihlásit najdete vždy 

pod touto ikonkou. 

Pokud jste již registrovaní, 
přihlaste se svým emailem a 

heslem zde. 

Chcete si vytvořit nový účet? 
Začněte kliknutím zde. 

Reset zapomenutého hesla 
můžete provést kliknutím zde. 
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Osobní profil a Životopis 

Po přihlášení k vašemu osobnímu účtu můžete přejít na svůj osobní profil přes stejnou ikonku, přes 

kterou jste se registrovali a přihlásili: 

 

Úvodní stránka vašeho osobního profilu vám ukazuje stav vyplnění vašich jednotlivých testů v rámci 

Sebeevaluačního nástroje. Můžete odtud přejít k vyplnění či úpravě již zadaných hodnot v testech. 

Také zde máte možnost vyplnit svůj životopis a stáhnout si ho ve formátu DOCX či HTML. 

 

  

Pro vstup do testů můžete 
využít tato tlačítka. 

Životopis si 
vytvoříte zde. 

Hotový životopis si stáhnete 
kliknutím na zvolený formát. 
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Životopis je rozdělen do jednotlivých sekcí. Každou z nich můžete upravovat dle libosti, a to kliknutím 

na ikonku tužky.  

 

Pokud chcete vyplnit sekci 
životopisu, musíte nejprve 

kliknout na tuto ikonku. 

Jednotlivé sekce životopisu 
vyplňujete v pravém panelu, 
který se otevírá po kliknutí 

na ikonku.  

Provedené změny uložte 
kliknutím na toto tlačítko 


