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O této zprávě

Tato zpráva je založena na Swift Analysis Aptitude online testu schopností analýzy
informací prezentovaných ve verbální, numerické a schématické podobě.

Výsledky jsou založeny na srovnání s mezinárodní skupinou více než 13 000 odborníků
a manažerů. Výsledky jsou v této zprávě vyjádřeny Stenovou stupnicí od 1 do 10, kde 1
označuje slabý výkon a 10 nejlepší hodnocený výkon. Možná odchylka měření je
označena šířkou kosočtverce.

Při čtení zprávy, prosím, mějte na paměti, že je založena pouze na informacích získaných
vyplněním testu. Popisuje tedy výkon v tomto konkrétním testu, nikoliv výkon při práci
nebo při studiu. Výzkum naznačuje, že testy schopností mohou být významným
ukazatelem studijní a pracovní úspěšnosti.

Informace obsažené v této zprávě jsou citlivé. Udělejte, prosím, vše pro to, aby byla
zpráva uložena na bezpečném místě.

Uvedené údaje jsou platné přibližně po dobu 12–24 měsíců.

Zpráva je založena na výsledcích online testu, který respondenti vyplňovali bez dozoru.
Totožnost respondenta nebyla administrátorem testu ověřena. V případě závažnějších
rozhodnutí se doporučuje administrovat test pod dozorem a s ověřením totožnosti
respondenta.

Tuto zprávu elektronicky vytvořil software firmy Saville Assessment. Společnost Saville
Assessment nezaručuje, že nebyla změněna nebo upravována. Neneseme žádnou
odpovědnost za důsledky použití této zprávy.

Používání tohoto testu je omezeno výhradně na zaměstnance společnosti Saville
Assessment a na její autorizované zástupce a klienty.
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Úvod k testu analytických schopností
Tato zpráva je založena na odpovědích, které poskytl/a Jan Novák v Swift Analysis
Aptitude testu.

Celkové skóre

Celkové skóre je odvozeno z testů schopnosti verbální, numerické a schématické
analýzy, které jsou důležité v pracovním světě pro celou řadu povolání. Srovnávací
skupinou byli: Odborníci a manažeři (INT, IA, 2021).

Celkové skóre ukazuje, jak dobře si v testu Jan Novák vedl/a.

Hodnocení jednotlivých testovaných schopností

Dílčí skóry poskytují informace o tom, jak si Jan Novák vedl/a v jednotlivých
subtestech. Schéma výsledků ukazuje relativně silné a slabé stránky v následujících
oblastech:

Verbální analýza - posuzuje schopnost porozumět, vyložit a vyhodnotit psanou
informaci.

Numerická analýza - posuzuje schopnost porozumět, interpretovat a vyhodnotit
numerická data.

Schématická analýza - posuzuje schopnost analyzovat diagramy, sekvence a
transformace.

Srovnání schopností a tempa

Skóry schopností a tempa jsou uvedeny pro každou z testovaných oblastí. Výsledky
jsou graficky porovnávány na stupnici od 1 do 10 se stenovými skóry uvedenými v
závorkách. Skóre tempa se odvíjí od délky reakce kandidáta na otázky, které
vyplnil/a, v porovnání s průměrnou délkou reakce na tytéž otázky. Tempo se mění z
pomalého ve spodní části grafu až na rychlé v horní části. Schopnosti zase z nízkých
na levé straně grafu až po vysoké na pravé straně.
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Celkové skóre
Tato stránka zobrazuje celkové skóre na stenové stupnici od 1 do 10 vzhledem k
srovnávací skupině: Odborníci a manažeři (INT, IA, 2021).

Skóre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ce
lk

em

Celkové skóre (Průměrný potenciál - 54. perc.)
Vedl/a si lépe než 54 procent ze srovnávací skupiny.

Návod pro interpretaci
Srovnávací skupina: Odborníci a manažeři (INT, IA, 2021)

Sten 1: vyšší potenciál než asi 1 % srovnávací skupiny

Sten 2: vyšší potenciál než asi 5 % srovnávací skupiny

Sten 3: vyšší potenciál než asi 10 % srovnávací skupiny

Sten 4: vyšší potenciál než asi 25 % srovnávací skupiny

Sten 5: vyšší potenciál než asi 40 % srovnávací skupiny

Sten 6: vyšší potenciál než asi 60 % srovnávací skupiny

Sten 7: vyšší potenciál než asi 75 % srovnávací skupiny

Sten 8: vyšší potenciál než asi 90 % srovnávací skupiny

Sten 9: vyšší potenciál než asi 95 % srovnávací skupiny

Sten 10: vyšší potenciál než asi 99 % srovnávací skupiny
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Informace o schopnostech a tempu
Tato stránka poskytuje informace o schopnostech a tempu u jednotlivých oblastí testu
vzhledem ke srovnávací skupině Odborníci a manažeři (INT, IA, 2021).

Hodnocení jednotlivých testovaných schopností
Skóre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O
bl

as
ti

 s
ch

op
no

st
í

Verbální analýza (Průměrný potenciál - 50.

perc.)
Pravděpodobně pro něj/ni bude práce s
verbálními informacemi stejně snadná jako pro
ostatní lidi.

Numerická analýza (Nadprůměrný

potenciál - 69. perc.)
Pravděpodobně pro něj/ni bude práce s
numerickými informacemi snazší než pro ostatní
lidi.

Schématická analýza (Průměrný potenciál

- 38. perc.)
Pravděpodobně pro něj/ni bude práce se
schématickými informacemi stejně snadná jako
pro ostatní lidi.

Srovnání schopností a tempa
  Verbální analýza   Numerická analýza   Schématická analýza

Pracoval/a rychleji, než je
průměrné tempo.

Pracoval/a rychleji, než je
průměrné tempo.

Pracoval/a průměrným
tempem.

Te
m

po
 (7

)

 
Schopnost (6)

Te
m

po
 (7

)

 
Schopnost (7)

Te
m

po
 (5

)

 
Schopnost (5)
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Rozvoj schopností
Níže jsou uvedeny některé tipy pro rozvoj schopností:

Verbální analýza

• Zkuste si uvědomovat hlavní témata při čtení novin a článků.

• Vyhledávejte si významy neznámých slov.

• Čtěte pasáže textu a nacházejte v nich klíčové detaily.

• Srovnávejte písemná tvrzení, hledejte mezi nimi podobnosti a rozdíly.

• Podívejte se na něco, co jste napsali a zkuste to samé napsat ještě
výstižněji/přesněji.

Numerická analýza

• Při čtení novin si všímejte numerických informací.

• Počítejte jak s kalkulačkou, tak bez ní.

• Hledejte rozdíly ve vývojových grafech a tabulkách a sledujte např. procentuální
změny.

• Kontrolujte výpočty po ostatních.

• Zabývejte se úkoly, ve kterých se pracuje s čísly.

Schématická analýza

• Zkoumejte grafy v knihách a novinách.

• Studujte vývojové diagramy procesů a postupů.

• Zlepšete své logické myšlení řešením hádanek.

• Snažte se vysvětlit (si) různé vztahy mezi grafy.

• Vytvářejte grafy a popisujte jimi posloupnosti událostí.
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Přístup k výsledkům testu (pouze pro hodnotitele)
Tato část zprávy poskytuje dodatečné informace o vyplňování testu.

Začátek vyplňování: 26/01/2021 (11:53 GMT)
Odpovědi uloženy: 26/01/2021 (12:19 GMT)
Jazyk: Angličtina (Spojené království)
Přenastavení administrátora: 0
Přerušení kandidátem: 1
Nastavení času: Žádné
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