Grafologické posudky rukopisů
Nabízím grafologické posudky osobnosti pro různé účely – osobní, hlubší sebepoznání, partnerské,…
Pro firmy zpracovávám personalistické posudky rukopisů kandidátů na různé pracovní pozice. Máteli zájem o grafologický posudek osobnosti, nebo o grafologický personalistický posudek, kontaktujte
mne na adrese: bp@blankapevna.cz nebo telefonním čísle: 777 071 936.

I. Informace pro zájemce o grafologický posudek osobnosti
Písemný materiál:









nejvhodnější je originál rukopisu napsaný spontánně, bez vědomí o následném rozboru textu
(– není ale podmínkou), nejlépe formou osobního dopisu, úvahy na libovolné téma,
vyprávění, osobních poznámek
je třeba uvést, komu je rozbor rukopisu určen (pokud není pisatelem zadavatel, je třeba mít
souhlas pisatele), a v jakém jsou vztahu k zadavateli grafologického rozboru (blízký vztah,
pracovní, ...)
rukopis napsaný běžným písmem, kterým je pisatel zvyklý psát, včetně podpisu
ideální rozsah písmového materiálu je 1 – 2 strany formátu A4 na nelinkovaném papíru, bez
použití linkované podložky
nevhodné jsou opisované nebo diktované texty
vhodné je přiložení kresby nejehličnatého stromu a lidské postavy, obyčejnou tužkou, obojí
na výšku formátu A4

Informace o pisateli:










jméno a příjmení, titul
pohlaví
věk
dosažené vzdělání
povolání (studium)
levák – pravák
národnost
zdravotní stav (je vhodné uvést případné onemocnění)
důležitý je účel rozboru, má se uvést - např. hlubší sebepoznání, problémy ve vztazích,
pracovní zařazení, atd.

Doba vypracování grafologického posudku:
Je individuální, domlouvá se předem. Řídí se účelem posudku, počtem zadavatelů před Vámi a volbou
formy vypracování. Forma expertního rozhovoru je rychlejší.

Cena grafologického posudku:
Odvíjí se podle požadované formy vypracování:
1. písemná forma grafologického posudku - je zasílána na dobírku. Cena: 3 000,- Kč. V ceně je
zahrnuta také možnost osobního setkání po vypracování posudku, nebo telefonický rozhovor
či internetová korespondence.
2. forma expertního rozhovoru - jde o osobní, několikahodinové setkání s pisatelem, při
kterém jsou mu ústně sděleny všechny poznatky o něm, pisatel nedostává písemné
vypracování. Pisatel si může pořídit zvukový záznam celého rozhovoru a jsou mu
zodpovězeny veškeré jeho dotazy. Cena: 2 000,- Kč. Toto je preferovanější forma, časově
dříve uskutečnitelná.

II. Informace pro zájemce o personalistický grafologický posudek osobnosti
Při zadání grafologického posudku pro personalistické účely potřebuji znát pracovní pozici uchazeče,
její pracovní náplň a osobnostní vlastnosti, které požaduje firma /personalista/ u uchazeče
analyzovat. Pokud si nejsou zadavatelé potřebnými vlastnostmi jisti, pomohu jim je vybrat. Je nutné,
aby s personalistickým posudkem své osobnosti pisatelé souhlasili, jejich souhlas zajišťuje zadavatel.
Vhodným písemným materiálem může být např. motivační dopis, životopis, atp. Text by měl být opět
umístěn na celé ploše formátu A4, na závěr se pisatel podepíše.
Cena personalistického posudku je individuální, domlouvána předem, záleží na složitosti, současném
počtu kandidátů a požadované rychlosti vyhotovení.
S grafologickými personalistickými posudky mám bohaté zkušenosti. Zpracovávala jsem je již pro více
firem, v současnosti např. dlouhodobě spolupracuji s firmou Ernst § Young, s.r.o. v Praze.

