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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.

CELKOVÝ VÝSLEDEK V TESTU - PRESS TEST
Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu a dále také srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční skupinou.

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.
Škála VÝKON popisuje celkový výsledek respondenta v testu, tedy kolik úloh zvládl v daném časovém limitu vyřešit správně.
Škála RYCHLOST popisuje, kolik úloh respondent stihl vyřešit v daném časovém limitu, bez ohledu na správnost řešení.
Škála KVALITA popisuje, jak vysoký poměr úloh, které respondent vyřešil, byl vyřešen správně.

INTERPRETACE
Souhrnný celkový výsledek v tomto testu je v pásmu vyššího průměru.
Výsledná úroveň rychlosti řešení se vyznačuje tempem v pásmu nižšího průměru. Lidé s tímto proﬁlem si pod tlakem
nebo v rušivém prostředí dokáží udržet koncentraci na úkol a při řešení postupují standardně rychle, jen s občasným
snížením tempa práce. V praxi budou pravděpodobně uplatňovat rozvážnější pracovní styl.
Dosažené výsledky jsou v pásmu vyššího průměru kvality řešení. Lidé, kteří jich v testu dosahují, v tlaku a rušivých
podmínkách většinou nezmatkují, nenechají se vykolejit ze své kvality práce, dokáží se dobře orientovat v různých či
nových typech informací. V důsledku tak podávají spíše kvalitní výkon, pracují přesně a pečlivě.
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RYCHLOST A KVALITA ŘEŠENÍ - PRESS TEST

Poznámka: graf zachycuje celkový výsledek dosažený v testu z hlediska kvality i rychlosti řešení v podobě percentilů.

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).
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