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Dostáva sa Vám do rúk výsledok Press Testu, ktorý mapuje predpoklady pre bystrý a pružný úsudok a schopnosť rýchlo sa rozhodovať i v
neštandardných situáciách. V teste je umelo vytváraný časový tlak, respondent je nútený pracovať s rôznym typom informácií (abstraktné,
verbálne, numerické, vizuálne), adaptovať sa na meniace podmienky a uplatňovať rôzne štýly riešenia.

CELKOVÝ VÝSLEDOK V TESTE - PRESS TEST
Výstupom testu je zhodnotenie celkovej úspešnosti v teste a ďalej tiež porovnanie rýchlosti a kvality riešenia s referenčnou skupinou.

Poznámka: Graf zobrazuje výsledky jednotlivých subtestov v podobe dosiahnutých percentilov. Percentil umožňuje zrovnanie s referenčnou
skupinou a hovorí, koľko percent ľudí v rovnakom teste dosiahlo horší výsledok. Hodnota 50 % reprezentuje priemerný výsledok, za širšie pásmo
priemeru je považované rozpätie medzi 30 % - 70 %. Referenčná skupina je tvorená českou pracujúcou populáciou s minimálne stredoškolským
vzdelaním a neodpovedá všeobecnej populácii.
Škála VÝKON popisuje celkový výsledok respondenta v teste, teda koľko úloh zvládol v danom časovom limite vyriešiť správne. Škála RÝCHLOSŤ
popisuje, koľko úloh respondent stihol vyriešiť v danom časovom limite bez ohľadu na správnosť riešení. Škála KVALITA popisuje, aký vysoký
pomer úloh, ktoré respondent vyriešil, bol vyriešený správne.

INTERPRETÁCIA
Súhrnný celkový výsledok v tomto teste je v pásme vyššieho priemeru.

Výsledná úroveň rýchlosti riešenia sa vyznačuje tempom v pásme nižšieho priemeru. Ľudia s týmto profilom si pod
tlakom alebo v rušivom prostredí dokážu udržať koncentráciu na úlohu a pri riešení postupujú štandardne rýchlo, len s
občasným znížením tempa práce. V praxi budú pravdepodobne uplatňovať rozvážnejší pracovný štýl.

Dosiahnuté výsledky sú v pásme vyššieho priemeru kvality riešenia. Ľudia, ktorých ich v teste dosahujú, v tlaku a
rušivých podmienkach väčšinou nezmätkujú, nenechajú sa vykoľajiť zo svojej kvality práce, dokážu sa dobre orientovať v
rôznych či nových typoch informácií. V dôsledku tak podávajú skôr kvalitný výkon, pracujú presne a starostlivo.
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RÝCHLOSŤ A KVALITA RIEŠENIA - PRESS TEST

Poznámka: graf zachytáva celkový výsledok dosiahnutý v teste z hľadiska kvality i rýchlosti riešenia v podobe percentilov.

Výsledky testu môžu diferencovať medzi ľuďmi, ktorým vyhovuje skôr pomalší, systematický a plynulý štýl práce (uprednostnenie kvality a
presnosti pred rýchlosťou) a medzi ľuďmi riešiacimi úlohy rýchlo pomocou vhľadu, niekedy na úkor presnosti a teda zvýšeného množstva chýb
(rýchlosť na úkor kvality).
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