
Psycho Klinik s.r.o., 

 

v spolupráci s 

 

Katedrou psychologických vied, 

Ústavom aplikovanej psychológie 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 
 

Vás pozývajú na: Predstavenie, vysvetlenie a možnosti aplikácie 
psychodiagnostických metodík TTD, TKC, KOGNI-T, TABaK  

a TABaK – C 
 
 

Lektori:  PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ a psychoterapeut 
   Mgr. Rastislav Bílik – klinický psychológ a psychoterapeut 
 
Termín: 23. - 24.5.2019 (štvrtok, piatok)  
 
Rozsah: 2 dni – v čase od 09:00 - 17:00 (8 hodín) - je možné sa prihlásiť jednotlivo na prvý alebo druhý deň.  
             1. deň - Predstavenie, vysvetlenie a možnosti aplikácie psychodiagnostických metodík TTD, TKC,         
                          KOGNI-T 
             2. deň - Predstavenie, vysvetlenie a možnosti aplikácie psychodiagnostických metodík TABaK a            
                          TABaK – C 
              V rámci sústavného vzdelávania je každému dňu pridelených 7 kreditov. 
 
Miesto konania: Hospic u Bernadetky, Chrenovská 20/B, 94901 Nitra (hneď vedľa pumpy Slovnaftu a predajne 
Toyoty, za kruhovým objazdom pod Zoborom smerom na BB) 
 

Cieľ: Cieľom je oboznámenie účastníkov s princípmi testov, teoretickým pozadím, signovaním, vyhodnocovaním, 
interpretovaním výsledkov a  ich využiteľnosťou v oblastiach klinickej, školskej, poradenskej, pracovnej či športovej 
psychológie, ako aj v  psychoterapeutickej práci. 
 
Cieľová skupina: vzdelávanie je určené pre klinických, školských, poradenských, pracovných psychológov 
 
Program a obsah: 
 
1. deň Predstavenie metodík: TKC (Test kľukatej cestičky), TTD (Test tvarovej diskriminácie), a  KOGNI-T (Kognitívny 
test).  
TTD je nonverbálny výkonový-diskriminačný test so zameraním na vizuálnu percepciu, senzomotorickú výkonnosť, 
psychomotorické tempo, psychomotorickú reagenciu, úmyselnú koncentráciu pozornosti, krátkodobú pamäť. 
TKC predstavuje  nonverbálnu grafickú projektívnu metodiku zameranú na spoznávanie mentálnej reprezentácie hraníc 
testovaných, na zaznamenávanie tendencií k prekračovaniu resp. dodržovaniu (fyzických a sociálnych) hraníc, na 
identifikáciu rizikového správania, ktoré by potenciálne mohlo viesť aj k agresívnym prejavom. 
KOGNI-T je prevažne (okrem jednej časti) nonverbálny výkonový test so zameraním na zisťovanie úrovne intelektového 
potenciálu, krátkodobej a strednodobej vizuálnej pamäti, na priestorovú orientáciu 2D a 3D, na psychomotorickú 
koordináciu, psychomotorické tempo a výkonnosť, na koncentráciu a distribúciu pozornosti, na logické uvažovanie, na 
divergentné a konvergentné myslenie. 
 

2. deň Predstavenie metodík: TABaK a TABaK - C, ktoré vychádzajú z princípov gestalt teórie a terapie. Dokážu  

kvantifikovať mieru agresivity ako aj dynamické charakteristiky agresívnych prejavov. Normy sú vypracované pre bežnú 

dospelú i detskú populáciu. Vytvorené sú taktiež normy pre dospelých, ktorí boli odsúdení za násilnú trestnú činnosť          

a držiteľov strelných zbraní. Test TABaK sa zameriava na 5 oblastí:   domáce   prostredie,   dopravné   situácie,   práca,   

verejný priestor a zbrane. TABaK-C je verziou určenou pre deti a meria 3 oblasti: domáce prostredie, verejný priestor   

a školu.  

 

Účastnícky  poplatok:  45 EUR za 1 deň. Cena za dva dni 80 EUR. Účastnícky poplatok je možné uhradiť len v hotovosti 
na mieste. 
 
Kontakt: prihlásenie emailom na adrese  psychokliniksro@gmail.com 

mailto:psychokliniksro@gmail.com

