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Rozeznat u sebe charakteristické rysy osobnosti není tak jednoduché, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Nejobtížnější situace je pak při posuzování
vlastních schopností a vlastností.
Pro ohodnocení některých schopností vám může sloužit následující kratičký
test.

Chcete-li důkladněji rozpoznat své vlastní schopnosti, zájmy a osobní vlastnosti,
je třeba se zamyslet nad svým počínáním a sledovat přitom tři následující
momenty určitého charakteristického rysu:
a) jak dlouho se již určitý rys projevuje (trvání),
b) jak často a jak pravidelně se projevuje (opakovanost),
c) jakou námahu je nutno vynaložit, abych ho prosadil (intenzita).
Zájem je stálý a trvalý (stabilní), jestliže trvá delší dobu, prosazuje se při každé
příležitosti a dokáže překonat překážky.
Nejdůležitějšími oblastmi, kde lze pozorovat vlastní způsoby chování a vyvodit z
nich závěry, jsou škola, rodina, volný čas a zájmová činnost.
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Při posuzování je třeba připomenout, že někdo má o sobě příliš vysoké mínění,
někdo zase trpí komplexy nebo přehnanou skromností, u jiného se směšuje
skutečnost s přáním. Snažit se poznat sám sebe by se ale měl každý, kdo chce,
aby byl schopen správně rozhodovat o svém životě.
Je vždy obtížné hodnotit sám sebe. Proto je vhodné se při svém sebehodnocení
poradit s těmi, kdo vás dobře znají. Jsou to především rodiče, sourozenci,
kamarádi. K osobám, které o vás dost vědí a které můžete požádat o doplnění
svého sebepozorování, patří také vaši učitelé. Nevědí toho asi mnoho o vašich
zájmech ve volném čase, ale dovedou ohodnotit váš postoj k učení ve škole,
vaše sklony k určitým vyučovacím předmětům, činnostem, vaše schopnosti.
Kromě toho lze požádat o odbornou pomoc výchovného poradce, školního
poradce, školního psychologa, jsou-li ve vaší škole, případně v pedagogickopsychologické poradně, kde lze pro tento účel absolvovat i různé
psychologické testy.
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