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Co je psychometrický test? 

Psychometrický test je odborný diagnostický nástroj, který díky své konstrukci objektivně vyhodnocuje 

objektivní data poskytnutá kandidátem (viz obrázek níže). Test má vždy správné a špatné odpovědi, na rozdíl 

od dotazníku, tedy i objektivně správný nebo špatný výsledek. Samotný výsledek se však stává dobrým nebo 

špatným až porovnáním vůči realitě – skupině lidí, kteří test absolvovali (nejčastěji reprezentativní vzorek 

celkové dospělé populace). Tehdy je možné říci, že například 77 bodů získaných v testu je hodně nebo málo. 

To je velmi důležité a kvalitativně to výrazně odlišuje psychometrické testy od ostatních testů na trhu. 

Předností našich online testů je jejich rychlost, cena, zacílení na konkrétní měřený parametr, šíře zjištěných 

informací, komplexnost a rozmanitost výstupů. Testy jsou důležitým pomocníkem a podkladem pro identifikaci 

potenciálu zaměstnance a jeho výkonu, slouží jako užitečný nástroj pro předvýběr, nábor a rozvoj 

zaměstnanců a celých týmů. 

 
Jak test funguje? 

Přístup pro kandidáta je zajištěn plně online, není nutné nic instalovat, ani se orientovat v IT problematice. 

Kandidát se nejprve pomocí instrukcí a cvičného příkladu seznámí s obsluhou testu. Tento postup je velmi 

důležitý pro online administraci, aby všichni kandidáti měli stejné výchozí podmínky i při nekontrolované 

administraci. Následně se spustí test, který vždy měří jeden konkrétní výkonový parametr. V tomto případě 

orientaci v numerických a verbálních datech. Práce s testem je interaktivní a uživatelsky přívětivá. 

Důležitou součástí systému je i patentovaný systém adaptivního přidělení obsahu, který v průběhu vyplňování 

reaguje na konkrétního kandidáta. Naše nástroje jsou online a jako jediné na trhu tzv. REAL-TIME. Díky 

čemuž se za nesrovnatelně kratší čas daleko přesněji změří daný faktor. 

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 desetitisíců osob. Tím vznikne objektivizovaný výsledek, který je následně možné spolehlivě 

interpretovat. 

V tomto díle se zaměříme na numerické a verbální výkonové testy, které tvoří důležitou 

podmnožinu diagnostiky a spolu s testem abstraktního logického myšlení tvoří tzv. „Berlínský 

model inteligence“ – dnes praxí i psychology nejuznávanější komplexní model. Výše uvedené 

řádky však platí pro všechny psychometrické testy, a tak je již v dalších dílech našeho Průvodce 

nebudeme zmiňovat. 
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Jaké druhy numerických a verbálních testů existují? 

Numerické a verbální testy dělíme dle toho, co měří:  

• Numerické testy měří schopnost komplexní analýzy a vyhodnocení dat z tabulek, grafů, 
diagramů...(např. serie numerical), nebo například schopnost počítání (eql) 

• Verbální testy měří schopnost komplexní analýzy a vyhodnocení dat z textů, poznámek a 

instrukcí...(např. serie verbal), nebo dodržování instrukcí (verbal instruct) 

Dále je dělíme dle zaměření na konkrétní cílovou skupinu: 

• Základní orientace, např. administrativa a služby – numerical (admin), verbal (admin) a další 

• Pokročilá orientace, průmyslová odvětví – numerical (industry), verbal (industry) a další 

• Pokročilá orientace, banky, auditoři, finanční instituce a finanční manažeři – numerical (finance), 
verbal (finance) a další 

 
Co dokáží testy odhalit? 

Kromě hlavního zaměření na schopnost analýzy a vyhodnocení dat dokáží testy numerických a verbálních 

schopností odhalit, zda kandidát odpovědi pouze hádal či nikoli (včetně sofistikovaného systému, který měří, 

zda měl vůbec kandidát na obrazovce po dostatečně dlouhou dobu zobrazena data, z nichž je možné určit 

správnou odpověď) a poskytují mnoho dalších informací o tom, jak samotné testování probíhalo. 

Jak dlouho trvá administrace testu? 

Na rozdíl od dotazníku je čas na vyplnění testu vždy omezen. V případě testů numerického a verbálního 

myšlení je to obvykle 12 minut + max. 5 minut, čas potřebný k přečtení instrukcí a absolvování cvičného 

příkladu. Personalista vždy získá přesný údaj, kdy proběhla administrace a další podrobnosti o průběhu 

testování.  

Jak testy vypadají? 
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Jak vypadají výsledky a kdy jsou dostupné? 

Výsledky testů 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 také 

popisnou (textovou) podobu. Obsahují mimo jiné údaje o způsobu zpracování, jaký styl kandidát preferuje 

(rychlost vs. přesnost) a všechny standardní psychometrické ukazatele (T-skóre, z-skóre, percentil, hrubé 

skóre a staniny). Že se v těchto ukazatelích příliš neorientujete? Nebojte se, díky naší Hotlince a nabízeným 

školením se to během chvíle naučíte. 

 

Co byste v tomto směru měli chtít od poskytovatele psychometrie, 
tedy od nás? 

Od profesionálního poskytovatele psychometrie můžete požadovat: 

• Informace o dostupných ČESKÝCH normových skupinách (standardem u testů jsou dnes již 

minimálně desetitisíce osob v normové skupině) 

• Informace o validitě a reliabilitě nástrojů 

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

• Dostupnost souvisejících interpretačních školení 

• Odlišné reporty pro HR/liniové manažery a kandidáty, včetně možnosti automatické odpovědi 
ve vašich firemních barvách 

• Možnost doplnění diagnostiky i o diagnostiku dotazníky 

• Certifikaci nástrojů nezávislou odbornou autoritou 

Informace ke všem výše uvedeným bodům vám rádi poskytneme. 

Zajímavost nakonec, aneb: „Věděli jste, že?“ 

 
• Díky patentovaným generátorum položek neexistují nikdy dva stejné testy, takže není možné 

se na ně předem “připravit”. Test numerického myšlení umožňuje generovat 6,1976E +60 
ekvivalentních verzí najednou (ano, to je 6 s 60 nulami), test verbálního myšlení pak generuje 
1,45561E +86 verzí (to je ještě o 26 nul nakonci více). 

• Našimi nástroji je ročně hodnoceno přes 30 milionů osob ve více než 70 zemích a 40 jazycích. 

• Ve více než třetině případů jsou v ČR při testování použity testy numerického a verbálního 

myšlení. 

• Vývoj jedné funkční verze psychometrického testu stojí řády desítek až settisíc EUR. 

• Jen na adaptaci testů do českého jazyka se podílí tým 8 odborníků. 

• Testy numerického a verbálního myšlení jsou používány ve většině našich zákaznických 

řešení. 

• Každých 18 měsíců pořádáme v Hamburku mezinárodní konferenci pro více než 300 účastníků 

z celého světa. Uživatelé psychometrie si zde pravidelně vyměňují zkušenosti s použitím testů 

v rámci náboru a rozvoje zaměstnanců.  

 

 

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

 

Chcete-li hlouběji porozumět testům 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 

http://www.yellowcouch.cz/
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