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Zpráva z výkonnostních testů
(Elements)
Uskutečněné testy byly Verbal, Numerical a Logical Elements.
Všechny tyto testy jsou „dynamické“ (nebo „adaptivní“).
Dynamické (nebo Adaptivní) testy se přizpůsobují odpovědím. V podstatě, pokud někdo
odpoví správně, posune se na těžší otázku, a po každé nesprávné odpovědi (nebo pokud
neodpoví v časové lhůtě), se posune na mírně lehčí otázku. Tímto způsobem dokáže test
„rozpoznat“ úroveň schopností dané osoby a odpovídajícím způsobem se na ni zaměřit.
Znamená to rovněž, že lidé nemusí marnit čas odpovídáním na otázky, které by pro ně byly
příliš snadné či příliš obtížné. Dynamické testování nám umožňuje stanovit pravděpodobnou
úroveň člověka rychleji, než je tomu u konvenčních testů, kde všichni odpovídají na stejné
otázky.
Naše testy v sobě rovněž obsahují prvek „náhodného výběru“, takže je velmi
nepravděpodobné, že by dva lidé, i když na stejné úrovni schopností, odpovídali na přesně
stejné otázky. To nám umožní chránit bezpečnost testu, pokud ho lidé podstupují doma nebo
bez přímého dohledu. I když tak každý dostane k zodpovězení "na míru šitou" a jinou sadu
otázek, dostanou jich všichni stejný počet: 15 otázek ve Verbálním testu a 12 otázek v
Numerickém testu; to jsou 3 otázky pro každou z 5 pasáží textu ve Verbálním testu, a 3 otázky
pro každou ze 4 tabulek (nebo sad tabulek) v Numerickém testu. Logical Elements mají rovněž
12 otázek, které jsou do velké míry náhodně vybírány.

Srovnávací skupina
Získané skóre bylo porovnáno s databází lidí, kteří se testu (nebo testů) zúčastnili dříve.
Použitá srovnávací skupina byla Absolventi, Odborní zaměstnanci a Manažeři.
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Srovnávací skupina : Professional, Graduate and Managerial
Verbal Elements
Vezmeme-li v potaz počet správně zodpovězených otázek v časovém
limitu, jakož i obtížnost těchto otázek dle adaptivní metody a porovnáme jej
s odpovídající normou (viz výše), skóre naznačuje schopnost verbálního
uvažování, které je lepší, než 70% této srovnávací skupiny.

Numerical Elements
Vezmeme-li v potaz počet správně zodpovězených otázek v časovém
limitu, jakož i obtížnost těchto otázek dle adaptivní metody a porovnáme jej
s odpovídající normou (viz výše), skóre naznačuje schopnost numerického
uvažování, které je lepší, než 70% této srovnávací skupiny.

Logical Elements
Vezmeme-li v potaz počet správně zodpovězených otázek v časovém
limitu, jakož i obtížnost těchto otázek dle adaptivní metody a porovnáme jej
s odpovídající normou (viz výše), skóre naznačuje schopnost logického
uvažování, které je lepší, než 65% této srovnávací skupiny.

Maximální povolený čas: 16 minut
Vynaložený čas

10 minut a 56 vteřin
mnohem kratší, než u většiny
ostatních lidí
Maximální povolený čas: 16 minut
Vynaložený čas

11 minut a 56 vteřin
podobná, jako u ostatních lidí
(průměrná)
Maximální povolený čas: 15 minut
Vynaložený čas

8 minut a 1 vteřin
mnohem kratší, než u většiny
ostatních lidí

Ověření
Kratší verze testů jsou určeny k ověření. Každý z testů obsahuje 6 otázek. Maximální časy jsou 6 minut na
Verbální a Logické Ověřovací testy, a 8 minut na Numerický Ověřovací test. Ověřovací testy by se měly konat
pod dohledem, aby bylo jisté, že ten, kdo test podstupuje, je skutečně tím, kým má být. I ověřovací moduly
jsou adaptivní, takže začínají na odpovídající úrovni obtížnosti a to na základě výše uvedených výsledků
testu, který probíhal bez dohledu. Pokud jsou výsledky ověřovacího testu podstatně horší, než u testů bez
dohledu, dostane se vám patřičného varování. Smyslem tohoto je ochrana před možností, že hodnocený
požádá někoho jiného, aby za něj (ni) testy (bez dohledu) absolvoval, nebo aby si obstaral během testu bez
dohledu nepatřičnou pomoc.
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Prohlášení
Tato zpráva je generována automaticky pomocí počítače. Společnost Talent Q International a
její pobočky a zastoupení nezaručují, že tato zpráva nebyla upravena či změněna.
Společnost Talent Q International a její pobočky a zastoupení nepřijímají odpovědnost za
jakékoliv důsledky používání této zprávy.
Používat dotazník Elements Verbal/Numerical tests mohou pouze osoby zplnomocněné
společností Talent Q International, jejími pobočkami a zastoupeními.
S informacemi obsaženými v této zprávě by mělo být zacházeno jako s důvěrnými a tato
zpráva by měla být uložena na bezpečném místě a v souladu s nejlepší praxí v oblasti zásad
ochrany osobních údajů.
Za běžných okolností je tato zpráva platná po dobu 18 až 24 měsíců.
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