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důvěrné

Dostává se Vám do rukou výsledek Press Testu, který mapuje předpoklady pro bystrý, pružný úsudek a schopnost se rychle rozhodovat i v nestandardních
situacích. V testu je uměle vytvářen časový tlak, respondent je nucen pracovat s různým typem informací (abstraktní, verbální, numerické, vizuální),
adaptovat se na měnící se podmínky a uplatňovat různé styly řešení.
Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu a dále také srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční skupinou.

CELKOVÝ VÝSLEDEK V TESTU
SPRÁVNĚ VYŘEŠENÝCH ÚLOH:

20 z 24

( 83% )

T-skór:

71.92

Percentil:

99%

V ČASOVÉM LIMITU VYŘEŠENO ÚLOH:

24 z 24

( 100% )

T-skór:

64.89

Percentil:

93%

Poznámka: T-skór je váženým skórem, kde střední hodnota je 50 a směrodatná odchylka 10 (99,8% populace se pohybuje v rozmezí 20 až 80). Percentil
vyjadřuje kolik lidí z kontrolní skupiny dosáhlo horšího výsledku.

Poznámka: Graf zobrazuje výsledky jednotlivých subtestů v podobě dosažených percentilů. Percentil umožňuje srovnání s referenční skupinou a říká, kolik
procent lidí ve stejném testu dosáhlo horšího výsledku. Hodnota 50% reprezentuje průměrný výsledek, za širší pásmo průměru je považováno rozpětí mezi
30%-70%.Referenční skupina je tvořena českou pracující populací, s minimálně středoškolským vzděláním a neodpovídá obecné populaci.
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důvěrné

Výsledky testu mohou diferencovat mezi lidmi, kterým vyhovuje spíše pomalejší, systematický a plynulý styl práce (upřednostnění kvality a přesnosti před
rychlostí) a mezi lidmi řešícími úlohy rychle pomocí vhledu, někdy na úkor přesnosti a tedy zvýšeného množství chyb (rychlost na úkor kvality).

RYCHLOST A KVALITA ŘEŠENÍ

Poznámka: graf zachycuje celkový výsledek dosažený v testu z hlediska kvality i rychlosti řešení v podobě T-skórů. Průměrná hodnota T-skóru v populaci je
50. Cca 68% populace se vejde do rozpětí T-skóru mezi 40 a 60.
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