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Test díky své povaze při administraci za nekontrolovaných podmínek umožňuje dosáhnout falešně pozitivních výsledků – zpravidla díky tomu, že si
respondent dělá poznámky. To samo o sobě nemusí signalizovat žádná rizika (respondent si dokáže poradit), pokud je však cílem zmapování
schopnosti čistě poslechové paměti, mohou být výsledky v tomto ohledu zkreslené.

Dostává se Vám do rukou výsledek Testu sluchové paměti, který se zaměřuje na krátkodobou sluchovou paměť – tedy schopnost zapamatovat si
informace a fakta a s krátkým časovým odstupem je zreprodukovat. Tyto kvality jsou důležité zejména pro pozice telefonních operátorů,
pracovníků call center a další, zejména klientsky zaměřené pozice.

Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu, srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční skupinou a dále pak srovnání úspěšnosti
napříč dvěma opakovanými subtesty.

CELKOVÝ VÝSLEDEK V TESTU

SPRÁVNĚ ZAPAMATOVÁNO SLOV: 15 ze 40 ( 38% ) T-skór: 35.4 Percentil: 7%

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: Obrázek vyjadřuje celkový výsledek testu vyjádřený v podobě T-skóru. Průměrná hodnota T-skóru v populaci je 50. Cca 68%
populace se vejde do rozpětí T-skóru mezi 40 a 60. Hodnoty pod 40 lze považovat za podprůměrné, hodnoty nad 60 za nadprůměrné. Hodnoty
pod 20 a nad 80 lze považovat za výjimečné, dosahuje jich pouze 0,1% populace.
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Respondent v rámci testu opakuje úlohy dvakrát (vždy s jiným zadáním) – ve větším detailu je možno buď pozorovat zhoršení výkonu způsobené
celkovým zahlcením krátkodobé paměti, stagnující výkon nebo naopak zlepšení způsobené zorientováním se v úloze a zácvikem.

VÝVOJ KVALITY NAPŘÍČ SUBTESTY

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 a kolik procent lidí lepšího výsledku. Hodnota 50% reprezentuje průměrný
výsledek, za širší pásmo průměru je považováno rozpětí mezi 30%-70%.
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