
                                       

 

Ceník pro práci s COMDI modul C ve verzi 8.0 
platný od 1. 6. 2017 

Ceník za služby v rámci pracovní diagnostiky COMDI:  
Cena za jednoho účastníka*) je počítána s předpokladem, že při skupinové práci bude skupinu tvořit 10 – 15 klientů (ceny jsou uvedeny bez DPH) 
 

Modul Služba     (základní  - Z, doplňující - D ) Cena Poznámka 
Modul C  
Vhodný pro 
klienty 
s maturitou a 
VŠ 

Vyhodnocení otestovaného účastníka  
(Služba obsahuje grafické a popisné vyhodnocení testů pro tisk.) 

800,- Z 

Písemná zpráva rozboru výsledků 
(Služba obsahuje písemný rozbor výsledků testů a doporučení 
vhodných oborů pro další vzdělávání.) 

700,- D 

Skupinová interpretace výsledků testů /1 hod./ 
(Služba obsahuje rozbor výsledků testů s celou skupinou.)  

400,- D 

Individuální interpretace testů / cca 2 hod./ 
(Služba obsahuje rozbor výsledků, nastavení profesní dráhy, 
vyhotovení a odsouhlasení závěrečné zprávy pro kariérový plán, 
předání výstupů 

- práce s klientem 1 hod. 
- práce na závěrečné zprávě 1 hod.) 

800,- D 

Zajištění testera pro skupinovou práci 
(Proškolený pracovník pro práci s klientem při testech zajišťuje 
technickou pomoc při testování, vyplnění osobních dat klienta do 
programu,  dozor při testování klienta, ukončení programu – 4 hod.) 

1.250,- D 

Externí pronájem PC na diagnostikování /účastník 
(Služba obsahuje zajištění pronájmu PC, popř. celé PC učebny na 
dobu cca 4 hod.) 

240,- D 

Pronájem prostor pro skupinovou interpretaci /1 hod./ 250,- D 
Proškolení v obsluze programu a v interpretaci 
výstupů. 
(Školení obsahuje návod na práci s programem COMDI a interpretaci 
výstupů s nastavením závěrečné zprávy. Práce s cvičnou 
dokumentací. Zakončeno certifikátem. Maximálně 6 účastníků - 4 
hod.) 

4.800 Kč/1 úč.  
6.400 Kč/ 2-6 

osob 
D 

Poskytnutí metodických materiálů na www.comdi.eu zdarma  
Technická pomoc a konzultace po telefonu 
(Službu za telefonní hovor hradí zákazník.) 

zdarma  

Statistické rozbory pro zadavatele 
(Služba obsahuje rozbory skupiny, porovnání jednotlivců ve skupině, 
v rámci populace a opačně, statistická hlášení.) 

500,-/hod. D 

Režijní náklady 
(Cestovné lektora dle platné kalkulace cestovních náhrad.)   

Zajištění dalších služeb dle ujednání 
(Technické nastavení PC, doškolení testerů, interpretů, rozšířené 
interpretace  o  …. hod. atd.) 

Dle ujednání D 

*) výše ceny může být dále upravena v závislosti na individuálních podmínkách odběratele, například na základě licenčních smluv a dohod  
     
Z – základní služba – vždy k dispozici po otestování na základě uzavřených smluvních podmínek 
D – doplňková služba – není součástí základní služby, pouze na objednání 
 

 

 


