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Dostává se Vám do rukou výsledek testu Abstraktní myšlení BASIC, který mapuje předpoklady v oblasti analytického a logického myšlení. Kvalitní výsledky v
tomto testu poukazují na dobrou schopnost zorientovat se v nových informacích (kde není možnost využít praktické znalosti a zkušenosti) a také se učit
novým věcem.

CELKOVÝ VÝSLEDEK V TESTU
Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu, rychlosti i kvality řešení a zachycení trendu kvality i kvantity řešení napříč subtesty.

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 stejného nebo 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 nižšího průměru.
Tato úroveň rychlosti řešení se vyznačuje spíše pomalejším tempem zpracování úloh. Lidé s tímto výsledkem pracují s abstraktními
informacemi s rozvahou a jsou pečliví. V porovnání s ostatními se někdy mohou k cíli dobírat méně rychle. V praxi tak pro ně
může být výhodné mít dostatek časového prostoru pro optimální vyhodnocení situace a nalezení řešení.
Dosažené výsledky jsou v pásmu nadprůměrné kvality řešení. Lidé s těmito výsledky správně vyhodnocují vztahy mezi abstraktními
informacemi a nacházejí jejich logické souvislosti. Bývají silní v řešení úloh abstraktního typu, z nichž vyvozují logické a funkční
závěry. Celkově disponují rozvinutými předpoklady v oblasti logického abstraktního myšlení a i nová zadání zpracovávají velmi
kvalitě.
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RYCHLOST A KVALITA ŘEŠENÍ

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

Škála ROZPOZNÁNÍ CELKU používá jednodušší úlohy, výsledky mohou poukazovat na schopnost zorientovat se v nové
informaci a nepodcenit na první pohled jednoduché zadání
Škála ANALYTICKÉ MYŠLENÍ používá úlohy zaměřené na schopnost kvalitně analyzovat vzájemné podobnosti a odlišnosti a
identifikovat základní vztahy mezi informacemi.
Škála CHÁPÁNÍ LOGICKÝCH VZTAHŮ používá úlohy zaměřené na schopnost nacházet souvislosti a lineární vztahy ve větším
množství vstupních dat.
Škála KOMBINAČNÍ MYŠLENÍ používá nejnáročnější úlohy testu; výsledky subtestu poukazují na schopnost kombinačně
uvažovat a propojovat více principů současně.
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