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Harrison Assessment Ceník 

 

Služby: Délka konzultace Cena služby 

Career Options* bez konzultace 0 1 000 Kč 

Career Options a Greatest Strengths** bez konzultace 0 1 500 Kč 
Career Options, Greatest Strenghts+Career 
Development*** 0 2 000 Kč 

Career Options s konzultací 15 minut 2 000 Kč 

Career Options a Greatest Strengths s konzultací 30 minut 2 500 Kč 
Career Options, Greatest Strengths a Career Development s 
konzultací 45 minut 3 000 Kč 

Kompletní reporting**** 60 minut 3 500 Kč 
 
Vysvětlivky: 
*Career Options - procentuální vyjádření pravděpodobnosti úspěchu a spokojenosti na konkrétní pracovní pozici 
(min. 25 pozic/3strany A4) 
** Greatest Strengths - hlavní silné stránky, na kterých lze budovat kariéru/vzdělání (2-3 strany) 
***Career Development – obsahuje hlavní body, na kterých lze stavět a pracovat od požadovaného pracovního 
prostředí, motivace, způsobu rozhodování, Interpersonal skills až po Leadership skills. (3-5 stran) 
**** Kompletní reporting - obsahuje výše zmíněné plus seznam hlavních rysů chování (cca 40) ve vztahu 
k vybrané nejsilnější pracovní pozici, která vzejde z Career Options nebo na které se domluvíme = komplet cca 20 
stran. 

 

Konzultace 

Konzultace probíhá s panem Josífkem, který je Autorizovaný Harrison konzultant a má bohaté 

zkušenosti s kariérním poradenstvím. Domluvit lze konzultaci buď osobně u nás v kanceláři, nebo po 

dohodě přes skype a ev. po telefonu. 

Výhody konzultace jsou zřejmé. Reporty jsou jednak v AJ a navíc z reportů nelze vždy jednoduše 

vyčíst všechny důležité rysy chování z pohledu laika. Některé rysy jsou propojené, souvisí spolu a je 

důležité tomu správně porozumět. Špatná interpretace výsledků může vést k mylným závěrům a 

rozhodnutím. Z tohoto pohledu bychom doporučili interpretaci reportů svépomocí jen v případě 

Career Options, které jsou poměrně srozumitelné a sdělení je povětšinou jasné.  

Bonus: 

 Jako bonus v rámci konzultace obdržíte 3-5 doporučených vysokých škol v zahraničí pro 

studium oborů dle výsledků dotazníku (Career Options). 

 Pokud se rozhodnete s námi vycestovat za studiem do zahraničí na vysokou školu, tak Vám 

bude vráceno 1000CZK. 

 

 


