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Co je psychometrický online dotazník? 

Psychometrický online dotazník je odborný nástroj, který díky své konstrukci poskytuje objektivní pohled na 

jinak subjektivní (sebe)popis kandidáta. V dotazníku nejsou správné a špatné odpovědi a nemá ani dobrý 

nebo špatný výsledek. Výsledek se stává dobrým nebo špatným až porovnáním vůči požadovanému stavu – 

profilu pracovní pozice. Dotazníky jsou důležitým pomocníkem a podkladem pro vedení přijímacího pohovoru, 

slouží jako užitečný nástroj pro cílený rozvoj zaměstnanců a díky skupinovým reportům i jako podklad pro 

řízení a rozvoj celých týmů. Předností našich online dotazníků je jejich rychlost, cena, šíře zjištěných 

informací, komplexnost a rozmanitost výstupů. 

Jak psychometrický dotazník funguje? 

Přístup pro kandidáta je plně online. Kandidát se nejprve pomocí instrukcí a cvičného příkladu seznámí 

s obsluhou dotazníku. Tento postup je velmi důležitý pro online administraci, aby všichni kandidáti měli stejné 

výchozí podmínky i v nekontrolované administraci. Následně se spustí dotazník, který kombinuje ipsativní 

(kandidát vybírá mezi tvrzeními, která ho popisují) a normativní (přikládá jim váhu) způsoby měření. 

Do hry navíc vstupuje patentovaný systém adaptivního přidělení obsahu, který v okamžiku vyplňování reaguje 

na konkrétního kandidáta. Naše nástroje jsou tedy nejen online, ale jako jediné na trhu tzv. REAL-TIME. 

Po ukončení nástroje jsou data uložena na přísně zabezpečených serverech v ČR/EU. V okamžiku generování 

zprávy vůči dané normové skupině (vzorku lidí z dané země/oboru/firmy) jsou odpovědi kandidáta porovnány 

s odpověďmi až 120.000 osob. Tím vznikne objektivizovaný výsledek, který je následně možné spolehlivě 

interpretovat. 

Jaké druhy dotazníků existují? 

Dotazníky dělíme dle toho, co měří: 

• Potenciál kandidáta a kompetence/schopnosti (např. serie shapes) 

• Motivace (např. serie views) 

• Důvěryhodnost, respektive situace, ve kterých může kandidát selhat. 

• Chování v určité situaci (SJQ – Situational Judgement Questionnaire - obvykle vyvíjené na zakázku 

pro naše velké klienty) 

Nebo (zejména u dotazníků měřících potenciál a kompetence) je možné dotazníky dělit dle zaměření na 

konkrétní cílovou skupinu: 

• Všichni (širokospektrální) – shapes (management) 

• Zaměstnanci ve službách a administrativě – shapes basic 

• Prodejci – shapes sales 

• Absolventi / osoby bez předchozí pracovní zkušenosti – shapes graduates 

• Odborníci bez vedoucí odpovědnosti – shapes expert 

• Top management – shapes executive/ADEPT-15 

 
Co dokáží dotazníky odhalit? 

Kromě hlavního zaměření na dané kompetence, potenciál, motivaci či důvěryhodnost dokáží dotazníky také 

odhalit, do jaké míry se kandidát popsal reálně, jak moc si „věří“ a poskytují mnoho dalších informací o tom, 

jak samotná administrace proběhla. 
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Jak dlouho trvá administrace dotazníku? 

Na rozdíl od testu není čas na vyplnění dotazníku nijak omezen. Obvyklá doba vyplnění dotazníku 

včetně počátečních instrukcí je 10 – 25 minut. Personalista vždy získá údaj o konkrétním času vyplnění 

dotazníku kandidátem. 

Jak vypadají výsledky a kdy jsou dostupné? 

Výsledky dotazníků jsou dostupné ve formátu pdf a není, je možné pozměnit ani jinak editovat. 

Mají podobu přehledné a snadno čitelné tabulky s jasně definovanými měřenými parametry nebo popisnou 

(textovou) podobu. 

Co byste měli chtít od poskytovatele psychometrie, tedy od nás? 

Od profesionálního poskytovatele psychometrie můžete požadovat: 

• Informace o dostupných ČESKÝCH normových skupinách (standardem u dotazníků jsou dnes 
již minimálně desetitisíce osob v normové skupině, ktrerá není starší než dva roky) 

• Podrobné návody pro interpretaci (interpretative guides) 

• Informace o validitě a reliabilitě nástrojů 

• Dostupnost interpretační HOTLINKY, abyste si vždy mohli být jistí interpretací výsledků 

• Dostupnost souvisejících interpretačních školení 

• Odlišné reporty pro nábor a rozvoj, včetně návodů jak vést přijímací pohovor 

• Možnost doplnění diagnostiky i o diagnostiku výkonovými testy 

• Certifikaci nástrojů nezávislou odbornou autoritou 

Informace ke všem výše uvedeným bodům vám rádi poskytneme. 

Zajímavost nakonec, aneb „Věděli jste, že?“ 
 
• Každou vteřinu se našimi nástroji otestuje na světě jeden člověk. 

• Aby nástroje fungovaly každý den, na jakémkoli notebooku, tabletu či jiném zařízení na světě, 
a v jakémkoli prohlížeči při jakékoli aktualizaci, je potřeba 30 členný tým, který má na starosti 
jen to.  

• YC, jako vůbec jediná společnost v oboru, splňuje u dotazníků a testů nejpřísnější odborné 

normy s pravidelnou certifikací. 

• Náš kompetenční model vznikl na základě analýzy více než stovky skutečných kompetenčních 
modelů významných společností. 

• Do vývoje a upgrade dotazníků jsme v uplynulých dvou letech investovali přes 3 miliony EUR. 

 

 

 

Více informací naleznete dále na našem webu: www.yellowcouch.cz   

Chcete-li hlouběji porozumět dotazníkům a jejich interpretaci, rádi vás uvidíme na YC školení. 

Máte-li zájem se o školení dozvědět více informací, stačí nám dát vědět na: 

hotlinka@yellowcouch.eu 
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