
  

O lektorce 
 

 Kontakt 
 

  

 
PaedDr. Olga Medlíková 
Pracuje od roku 1996 jako soukromá lektorka, 
konzultantka a moderátorka.  
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad 
Labem a absolvovala  výcviky komunikace a stres 
managementu, kurzy dramatické výchovy, trénink 
školitelů, kurzy facilitace a mediace atd. 
Specializuje se na trénink mluvčích, komunikaci, 
řešení konfliktů, argumentaci, rétoriku a 
společenský protokol.  
Zaměřuje se na výcvik managementu, pracuje pro 
firmy i na projektech v oblasti neziskové sféry a 
státní správy. 
Členka Aliance lektorů při ICN, členka správní rady 
organizace nezsikovky.cz. 
Je autorkou populárně naučných knih, přispívá do 
řady časopisů a periodik. 
Bližší informace o autorce najdete na 
www.satnik.net 
 
 

 
 
Další p řipravované p řeshrani ční 
seminá ře v rámci projektu: 
 
Téma:   Problémoví žáci 
Lektor:   Mgr. Alena Sobotová 
Termín: 1.2.2013 
Místo:    SEV DIVIZNA v Liberci 
 
Téma:   Respektovat a být respektován 
Lektor:   PhDr. Jana Nováčková, CSc. 
Termín: 28.2.2013 
Místo:    SEV DIVIZNA v Liberci 
 
Téma:   LandArt/Artefiletika 
Termín: pravd ěpodobn ě duben 2013  
Místo:    SEV DIVIZNA v Liberci a přilehlém okolí 
 

 Martina Horáková 
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO 
Liberec - DIVIZNA 
Javorová č.p. 33/207, Liberec 
460 01 Liberec III 
 
Telefon: 487 377 147, 605 894 670 
Email: horakova@zooliberec.cz  
 

Místo konání / p říjezd: 
 
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO 
Liberec - DIVIZNA 
Javorová č.p. 33/207 (v blízkosti ZOO Liberec) 
Liberec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veřejnou dopravou  (z vlakového nebo 
autobusového nádraží):  
Tramvají č. 2 nebo 3 na zastávku „Botanická - ZOO" 
a pěšky po levé straně rybníčku u ZOO Liberec ve 
směru žlutých cedulí s logem SEV DIVIZNA (10 
minut chůze) nebo z konečné tramvaje v Lidových 
sadech dolů z kopce směrem k lesnímu koupališti (5 
minut chůze). http://www.zooliberec.cz/divizna/ 
Autem:   
příjezd dle informačních cedulí ZOO Liberec, dále na 
konečnou tramvaje v Lidových sadech a dolů z kopce 
podél plotu ZOO, možnost parkování naproti SEV 
DIVIZNA. 
  

  
 
 
MBTI typologie 
PaedDr. Olga Medlíková  
 
Seminá ř pro lektory EVVO  
 
 
 
Ve čtvrtek 3. ledna 2013 
 
v Městském st ředisku 
ekologické výchovy p ři ZOO 
Liberec - DIVIZNA  
 
 
    

     



Závazná p řihláška 
 

 Program 
 

 Obsah  
 

Závazně se přihlašuji na seminář MBTI typologie.  
 
 
Uzávěrka p řihlášek je 14.12.2012. Poté je možné 
přihlásit se pouze za předpokladu volných míst. 
 
 
      
Příjmení, jméno 
 
 

      
Firma/poskytovatel služeb nebo soukromě 
 
 

      
Ulice 
 
 
      
PSČ, město  
 
 

      
Telefon/Fax 
 
 

      
E-mail 
  
  
 
 
 
Přihlášku můžete zaslat elektronicky nebo poštou: 
 
Email: horakova@zooliberec.cz  
 
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO 
Liberec - DIVIZNA 
Javorová č.p. 33/207, Liberec 
460 01 Liberec III 
 

 9:00 hod.  Přivítání 
 Martina Horáková, MSEV Divizna 
                  Jan Tandler, Venkovský prostor o.p.s. 
 
9:10 hod.   Představení lektorky, typologie MBTI a 
                  jejích možností a přínosu 

Odkud jde energie: extrovert – introvert  
Jak vnímáme: smysly – intuice   

 
10:30 hod. přestávka 
 
10:40 hod. Jak se rozhodujeme: myšlení – cít ění 

Zaměření ke sv ětu: usuzování – vnímání  
 
12:00 hod. Oběd 
 
13:00 hod. Dynamika typ ů – 16 profil ů  

popis a návod k vyhodnocení 
 
14:30 hod. Přestávka 
 
14:40 hod. Dynamika typ ů (dokon čení) 

Porovnání typologie MBTI a jiných 
testů osobnosti 

 
16:00 hod. diskuze a závěr 
 
Zakončení akce přibližně v 16.00 hodin. 
 
Rámcové podmínky: 
 
Akce se koná v rámci projektu „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku a Čechách – Rámcový 
projekt TNU“. Jednací jazyk je čeština. Všechny 
příspěvky budou simultánně tlumočeny. 
 
Nebude vybírán žádný účastnický příspěvek. 
Občerstvení v průběhu semináře bude zajištěno. 
 

 MBTI typologie (Myers-Briggs Type Indicator) je 
metoda typologie osobnosti postavená na 
základech C.G.Junga. Napomáhá jak k 
porozumění osobnostem jednotlivců, tak i k 
vlastnímu osobnostnímu rozvoji a k rozvoji 
pedagogických schopností. 
Pro lektory ekologické výchovy je proto užitečným 
nástrojem při jejich práci s cílovými skupinami, ať 
už ve smyslu lepšího porozumění osobnostem 
účastníků jejich programů, nebo pro nalezení 
nejvhodnějšího způsobu společné komunikace. 
 
MBTI typologie udává kombinaci čtyř dvojic 
písmen, které umožňují vytvořit šestnáct různých 
typů osobnosti -  Správce, Kutil, Ochránce, 
Skladatel, Umělec, Snílek, Analytik, Vědec, 
Dobyvatel, Strážce, Bavič, Pečovatel, Optimista, 
Učitel, Vůdce, Vizionář. 
Vychází z následujících předpokladů: 

• Rozdíly v osobnosti se projevují různými 
sklony, resp. preferencemi. 

• Různé sklony se dají přiřadit globálním 
škálám, které jsou kombinovány do 
následujících dvojic, které popisují:  

Extraverze (E) a introverze (I)  – kde je náš zdroj 
psychické energie 
Smysly (S) a intuice (N)  – způsob, jakým 
vnímáme skutečnost 
Myšlení (T) a cít ění (F) – způsob, jakým se 
rozhodujeme 
Orientace na rozhodování (J) a orientace na 
vnímání (P)  – jaký je náš životní styl 
 
Metoda neříká, co je dobře nebo špatně, ale jaké 
preference má daný člověk, a pomáhá porozumět 
tomu, co to znamená pro jeho život. 
 

      

 


