
Co vše dodat ke grafologickému rozboru 
 
 

 Pro odborné provedení analýzy rukopisu je potřeba dostatečné množství písemného 
materiálu, tj. 1 - 2 stránky včetně podpisu (na nelinkovaném papíře, nejlépe vyhovuje 
formát A4, pokud není k dispozici, je možné použít odpovídající množství rukopisu na 
velikostí A5). Nejvhodnější je např. osobní dopis někomu blízkému (písmo, jež vzniklo s 
vědomím, že bude použito pro rozbor, již poněkud ztrácí svou výpovědní hodnotu). Méně 
vhodný je rovněž rukopis, který byl opsán nebo nadiktován. Ukázky rukopisu by neměly být 
starší než jeden rok, případně je možné na doplnění připojit rukopis z dřívější doby. Čím 
různorodější písemný materiál je, tím lépe (dopisy, osobní poznámky, atp.). V případě 
výběrového řízení bude pravděpodobně obtížné takový písemný materiál získat, je tedy 
možné použít ručně psaný životopis a představu uchazeče o budoucím pracovním zařazení 
nebo vlastním rukopisem napsané odpovědi v testu, které jsou širšího rozsahu. 
 Dále je potřeba sdělit údaje, které není možné z rukopisu zjistit. Jsou to: věk pisatele, 
národnost, rodinný a zdravotní stav, vzdělání a zaměstnání, případná levorukost. Psychiku 
a tedy i rukopis člověka mohou výrazně ovlivnit různé přelomové životní okamžiky či prožitá 
traumata, proto je dobré sdělit, zda ukázky rukopisu nepochází z takové doby. 
 Pohled grafologie na osobnost člověka mohou obohatit a prohloubit kresebné 
techniky založené na podobných principech jako psychologie písma - kresba stromu a 
postavy.  
 Grafologický rozbor rukopisu je diagnostická metoda, která je náročná na čas. Od 
této náročnosti se odvíjí cena za jeden grafologický rozbor, která je 3.000,- Kč. Posudek na 
jednoho pisatele je v rozsahu 2-4 stran A4 a obsahuje bližší popis osobnosti, jako je 
temperament, emocionální stránka, volní vlastnosti, rozumové schopnosti, myšlení, vztahy k 
sociálnímu okolí, příčiny problémů u člověka, a jiné. Je dobré uvést, k jakému účelu by měl 
grafologický rozbor rukopisu sloužit a na jaké stránky osobnosti se zaměřit (sebepoznání, 
volba povolání, řešení problému, výkonová stránka osobnosti, zatížitelnost, apod.).  
 Další forma analýzy rukopisu, kterou nabízím, je rozhovor nad rozborem rukopisu. 
Tzn., že není zpracovaný konečný posudek v písemné formě, ale v osobním rozhovoru je 
ústně sdělen popis osobnosti, kdy má klient možnost dělat si osobní poznámky, nahrávat na 
mobil a klást otázky. Cena za tuto službu je 1 500,- Kč. 
 U srovnávací studie uchazečů do výběrového řízení se cena odvíjí od počtu uchazečů, 
kteří jsou v ní hodnoceni. U přednostně vypracované analýzy v krátké dodací lhůtě se účtuje 
přirážka až do výše 50%.    
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