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Nenaleznete-li v našem slovníku hledaný pojem. Zavolejte na naši HOTLINKU 

+420 773 552 883 nebo napište na hotlinka@yellowcouch.eu. Rádi vám 

s nalezením odpovědi pomůžeme. 

 
A 
Analýza pracovní pozice/místa 
 

Systematické studium povinností a odpovědností vztahujících se k pracovní pozici. Používá se pro stanovení 

úrovně znalostí a schopností, které jsou nezbytné pro efektivní provedení práce. Díky analýze pracovní pozice 

je pro společnost například jednodušší se rozhodnout, které testy a jiné formy hodnocení následně použije. 

 

Adaptivní testy 
 

Online testy, které kandidátovi vybírají obtížnost otázky dle toho, zda správně či špatně odpověděl na otázku 

předchozí. Otázky jsou vybírány z rozsáhlé databáze. Tyto testy jsou tedy schopné se přizpůsobit úrovni 

schopností pro konkrétního jedince. Nejsou z pohledu vyplňujícího příliš lehké ani příliš těžké. Adaptivní testy 

snižují potřebný čas testování k přesnému změření, udržují motivaci uchazeče a snižují průměrný počet položek 

potřebný k identifikaci úrovně schopností kandidáta. Adaptivní testy jsou založené na modelu odpovědi na 

položku (MIR – Models of Item Response). 

 

Assessment centrum 
 

Kombinace různých psychometrických nástrojů, testů, dotazníků, pohovoru a případových úloh. Obvykle se 

jedná o skupinu jednotlivců či jednotlivce pozorovaných zkušenými pozorovateli a hodnotiteli za účelem 

ohodnocení různých schopností/kompetencí. 

 

B 
Big five model 
 

Model pěti faktorů je v současné době nejlépe akceptovaný a nejpoužívanější model pro studium rysů osobnosti. 

Big5 případně jeho verze NEO-Big5 zahrnuje pět širokých dimenzí rysů osobnosti:  

 

• Otevřenost vůči zkušenostem 

• Svědomitost 

• Extraverze 

• Vstřícnost 

• Neuroticismus (NEO-Big five) / Emocionální stabilita (Big five) 

 

C 
Cronbachova alfa 
 

Statistický index, který měří interní konzistenci/shodu položek a reliabilitu psychometrického testu. Nabývá 

hodnot 0 až 1, přičemž přijatelná hodnota začíná na 0.7. 

 

cut-e (nyní YellowCouch) 
 

Přední světový poskytovatel online psychometrické diagnostiky. Na světovém trhu působí od roku 2002. V Praze 

je centrála pro střední a východní Evropu (CEE). Vývoj je řízen centrálou v Hamburku. V současné době nabízí 

cut-e pod značkou YellowCouch (CEE) a AON (zbytek světa) nejširší portfolio diagnostických nástrojů na trhu. 

Jako jediná společnost na českém trhu ke všem svým nástrojům poskytuje aktuální studie validity, reliability a 

především podrobné inside dokumenty. Mezi přednosti diagnostiky patří mimořádně přesné a spolehlivé měření 

při velké rychlosti administrace, okamžitá dostupnost nástrojů i výsledků v několika jazycích, komplexnost a 

zacílenost nástrojů, nejširší a pravidelně aktualizované české normy, okamžitá dostupnost interpretace, 

spravedlivost, hospodárnost, transparentnost, zabezpečenost proti podvodu, dále pravidelné aktualizace 

nástrojů, plná garance jejich online dostupnosti nebo HOTLINKA. Nástroje YellowCOuch je možné použít pro 

efektivní nábor, předvýběr či rozvoj a hodnocení zaměstnanců. 

 

 

http://www.yellowcouch.cz/


Psychometrický slovník 
Průvodce psychometrickými nástroji 
 

YellowCouch 2006-2020, all rights reserved. www.yellowcouch.cz 

D 
Dosažené znalosti 
 

Současné znalosti, které už konkrétní jedinec zná, ví a umí. 

 

H 
Hodnocení (Assessment) 
 

Proces ohodnocení specifických charakteristik jednotlivce – znalostí, schopností, dovedností, rysů osobnosti, 

zájmů a motivací.  Hodnocení lze použít pro nábor, rozvoj a další účely. Výsledky hodnocení mohou být 

předloženy v tištěné podobě nebo jakkoli online. 

 

Hodnotitel 
 

Osoba, která provádí hodnocení a zpravidla interpretuje výsledky. 

 

Hrubé skóre 
 

Výsledek testu nebo měření před jakoukoli úpravou (konverze, korekce) nebo interpretací. Udává formou 

přidělených bodů a celkový počet správných odpovědí, kterých jedinec dosáhl v testu. 

 

K 
Klasická teorie testů – Classical Test Theory (CTT) 
 

CTT předpokládá, že skóre testu se skládá ze skutečného skóre (latentní rys) a chybového skóre, které existuje 

kvůli chybám v měření. Koncept reliability udává, do jaké míry diagnostický nástroj ukazuje konzistentní 

výsledky při opakované aplikaci. Reliabilita je pro CTT zásadní a zvyšuje se s chybovou odchylkou.  

 

Způsoby posuzování reliability: 

 

• Vnitřní konzistence – položky testu spolu korelují. 

• Split-half reliabilita – test je rozdělen do dvou polovin, které spolu korelují. 

• Paralelní testová reliabilita – dvě paralelní verze testu spolu korelují. 

• Test-retest reliabilita – test je vykonán stejným subjektem po určitém časovém úseku a tyto dva výkony 

spolu korelují. 

 

Kompetence 
 

Skupina pozorovatelných projevů chování, které jsou nezbytné pro plnění pracovních úkolů. 

 

Kompetenční model 
 

Zaměřuje se na klíčové oblasti, které organizace považuje za důležité pro úspěch v dané roli/pozici nebo na 

dané úrovni a formuluje, jak se projevují v každodenním pracovním chování nebo v kompetencích. 

 

Konzistence/shoda 
 

Určuje spojitost mezi jednotlivými položkami testu a vztahuje se k aktuálním logickým procesům člověka. 

 

Kritérium kvality psychometrických testů 
 

Popisuje vlastnosti, kterým musí test odpovídat. Mezi základní kritéria patří kritérium kvality, objektivita, 

reliabilita a validita. Mezi rozšířená kritéria patří užitečnost, spravedlivost, hospodárnost, transparentnost, 

zabezpečenost proti podvodu, přiměřenost a normování. 

 
 

M 
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Medián 
 

Střed z řady skóre (rozděluje řadu na dvě stejně početné poloviny), když jsou jednotlivá skóre seřazena podle 

pořadí. V řadě skóre 9, 11, 11, 11, 12, 14, 19 – je medián 11. 

 

Modus 
 

Nejčastěji se vyskytující skóre v souboru. V řadě skóre 9, 11, 11, 11, 12, 14, 19 – je modus 11. 

 

Motivace 
 

Určuje "drive", volbu, odhodlání a vytrvalost jedince dosáhnout svých externích i interních cílů. Organizace 

zpravidla chtějí pochopit faktory, které motivují osobu jednat určitým způsobem - status, uznání, ocenění, nebo 

naopak vedou k vyhýbavému chování. Pro více informací o adaptivním dotazníku motivací „views“ nás prosím 

kontaktujte. 

 

N 
Nadání 
 

Potenciál jednotlivce, jeho schopnosti a jejich míra. 

 

Negativní dopad 
 

Definován jako odlišné měřítko výběru v náboru, kariérním postupu nebo v jiném rozhodnutí týkajícího se 

zaměstnání, které znevýhodňuje členy určité rasy, pohlaví nebo etnické skupiny (Uniform Guidelines on 

Employee Selection Procedures, 1978). Negativní dopad není vlastností samotného testu, ale vyplývá z 

rozhodnutí týkajícího se zaměstnání na základě testů nebo jiných metod výběru. 

 

Normální distribuce 
 

Také nazývaná jako Gaussova distribuce. Teoretická frekvence distribuce pro sadu proměnných údajů, často 

zobrazena křivkou ve tvaru zvonu – symetrickou kolem průměru.  

 

Normová skupina 
 

Uváděná také jako srovnávací skupina. Jde o soubor výsledných skóre, se kterým je porovnáváno skóre 

testovaných osob s cílem určit jejich schopnosti nebo znalosti ve vztahu k této skupině. 

 

O 
Objektivita 
 

Objektivita odpovídá míře, ve které jsou výsledky z diagnostických nástrojů nezávislé na administrátorovi. 

 

Tři aspekty objektivity, které odpovídají různým fázím testování:  

 

• Standardizovaná administrace – standardizované instrukce a testování  

• Standardizované bodování – malý rozsah rozhodování v rozdělení výsledků; vzory nebo algoritmy 

(v případě computer-based nástrojů) pro bodování 

• Standardizovaná interpretace – stejné závěry vždy vycházejí z určitého souboru výsledků, ideálně je 

skóre porovnáno s výsledky normové skupiny. 

 

Osobnostní dotazník (Osobnostní profil či Test osobnosti) 
 

Dotazník pomáhá ohodnotit, jak se jedinec obvykle chová a myslí. Testy osobnosti se používají k měření určitého 

rysu osobnosti. 

 

 

P 
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Percentil 
 

Systém hodnocení, který porovnává skóre jednotlivce se skóre zbytku populace nebo srovnávací skupiny. 

Variabilní hodnoty testovaných osob se dělí do stejně velkých dílů (celkem 100), takže každá jednotka 

reprezentuje 1/100 populace. Pokud účastník dosáhne 75 percentilu, znamená to, že jeho výsledek je lepší nebo 

stejný jako výsledek 75 procent populace v normové skupině. 

 

Položka 
 

Podnět (například otázka) v testu nebo v dotazníku. 

 

Potenciál 
 

Schopnost jednotlivce vykonávat nebo získat dovednosti ke splnění určitého úkolu. To pomáhá zaměstnavate li 

orientovat se v tom, čeho bude kandidát v budoucnu schopen. 

 

Průměr 
 

Průměrné skóre. V řadě skóre 9, 11, 11, 11, 12, 14, 19 – je průměr 12.43. Průměr se počítá sečtením všech 

skóre a vydělením počtem skóre. 

 

Přijatelnost 
 

Tento termín v rámci testování znamená, do jaké míry shledává testovaná osoba test smysluplným ve vztahu 

k důvodu, proč ho vyplňuje. Test s omezenou přijatelností může vést k nedostatečné spolupráci nebo motivaci 

testované osoby při vyplňování. 

 

Psychometrie 
 

Měření lidského nadání, osobnosti, vědomostí, schopností, dovedností, potenciálu a chování. 

 

R 
Reliabilita 
 

Nazývaná také jako přesnost. Vyjadřuje, do jaké míry diagnostický nástroj ukazuje konzistentní výsledky při 

opakované aplikaci. Jinými slovy odpovídá na otázku – Měří nástroj opakovaně to samé? Spolehlivý nástroj je 

stabilní proti rušivým efektům, ale zároveň citlivě vnímá základní rozdíly v typických, charakteristických 

hodnotách. Reliabilita je nezbytným klíčovým kritériem psychometrických testů a nezbytná pro validitu.  

 

Rozptyl 
 

Charakterizuje rozptyl skóre vzhledem k průměru. 

 

Rozvojové centrum (Development centrum) 
 

Kombinace psychometrického testování, simulačních cvičení a dalších hodnocení, používaná za účelem 

podpoření osobního rozvoje jedince a zvýšení jeho připravenosti k převzetí náročnějších úkolů. 

 

S 
Schopnost 
 

Uplatňuje se při využívání aktivního potenciálu, jako jsou například kognitivní schopnosti, analýza verbálních a 

numerických dat či prostorová představivost. 
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Situational Judgement Questionnaire (SJQ) 
 

Typ testu, kterým se hodnotí usuzovací schopnosti testované osoby, které souvisejí s řešením pracovních 

problémů. Předkládá testované osobě hypotetické problémy a požaduje výběr nejefektivnějších a nejméně 

efektivních způsobů jak daný problém řešit. 

 

Skupinové cvičení 
 

Způsob hodnocení uchazeče za účelem odhalit, jak pracuje v týmovém prostředí. Úloha obvykle zahrnuje 

posuzování problému a rozhodování o dalším postupu, který vyžaduje kolektivní rozhodnutí skupiny. Úloha se 

zaměřuje na schopnost jedince pracovat jako součást týmu. Stejně tak hodnotí například sociální dovednosti, 

iniciativu, plánování, strategické myšlení a organizační schopnosti. 

 

Split-half reliabilita 
 

Způsob, jakým se odhaduje reliabilita testu. Test je vyplněn reprezentativním vzorkem osob. Následně  

je vzorek rozdělen do dvou stejně velkých částí. Spočítá se korelace mezi těmito dvěma sub-skóry a je 

odhadnuta reliabilita pro celý test. 

 

Spravedlivost 
 

Test je spravedlivý, pokud systematicky neznevýhodňuje některé skupiny. U náborových testů to znamená, že 

test je spravedlivý, jestliže dokáže předpovědět pracovní výkon stejně dobře pro všechny podskupiny. Proto je 

spravedlivost testu úzce spojena s účelem, pro který se test používá. 

 

Standardizace 
 

Způsob, kterým je test nebo jiný nástroj hodnocení vyvinut tak, aby administrace testu, skórování a interpretace 

výsledků nebyly závislé na osobě, která administraci, vyhodnocení a interpretaci provádí. 

 

Standardní chyba měření (SEm) 
 

Velikost rozptylu chyby měření testu. Chyba měření se vztahuje k rozdílu mezi skóre získaného v testu a 

skutečným skóre. 

 

Standardní odchylka 
 

Měří rozptyl okolo průměru. Ukazuje, jak moc se lidé liší od skupinového průměru. 

 

Staniny 
 

Stanin je odvozen od STAndard NINE. Metoda škálování výsledků testů na devítibodové standardizované škále. 

Používá se k označení úrovně výkonu v psychologickém nebo vzdělávacím testu. Zjednodušuje interpretaci skóre 

a porovnává skóre jedince s výsledkem referenční (normové) skupiny. 

 

Stav 
 

Na rozdíl od rysu, který je stabilní a řadí se mezi poměrně trvalé obecné charakteristiky. Představuje přechodné 

chování nebo pocity, které závisí na situaci, ve které se osoba nachází a na okamžitých motivech, které se 

mohou rychle měnit.  

 

Stupnice měření 
 

Různé stupnice měření jsou vhodné pro různé situace. 

 

• Nominální – porovnává podobnosti a odlišnosti ve skupině, obsahuje několik exkluzivních kategorií jako 

například muž/žena, věkové rozmezí, jazyk. 

• Pořadové – soubor tříd, které klasifikují objekt, obvykle obsahuje pět až sedm možností odpovědi,  

od "vůbec nesouhlasím" k "naprosto souhlasím. 

• Intervalová – obsahuje měřitelné hodnoty a interval mezi dvěma kategoriemi má vždy stejnou hodnotu 

(velikost, váha, frekvence chování). 
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T 
Teorie odpovědi na položku (Item Response Theory – IRT) 
 

Paradigma pro vytváření, analýzu a skórování testů, dotazníků a podobných nástrojů pro měření schopností, 

postojů a dalších proměnných. Založena na aplikaci souvisejících matematických modelů pro testování dat. Jde 

o jeden z paralelních přístupů vedle klasické testové teorie (Classical Test Theory – CTT) nebo teorie 

zobecnitelnosti (Generalisability theory). Oproti CTT nabízí řadu výhod, ale má striktnější podmínky pro své 

využití. 

 

Pojmenování IRT vychází z jejího zaměření na položku a její vlastnosti, zatímco klasická testová teorie se 

položkami zabývá v kontextu konkrétního testu, jehož je součástí. Termínu položka je použito, neboť mnoho 

testových otázek není otázkami v pravém slova smyslu.  Může se jednat o tzv. multiple choice s více špatnými 

a správnými odpověďmi, běžné jsou též výroky v dotaznících umožňující respondentovi vyjádřit míru souhlasu, 

nebo skórování symptomů pacienta jako přítomných či nepřítomných. IRT vychází z myšlenky, že 

pravděpodobnost správné/určité odpovědi je matematickou funkcí respondenta a parametrů položky. Parametr 

respondenta se nazývá latentní rys nebo schopnost. Může například představovat inteligenci respondenta či sílu 

jeho postoje. Parametry položky mohou zahrnovat obtížnost, rozlišovací schopnost (odchylku či korelaci) a 

uhádnutelnost. (Zdroj: Wikipedia) 

 

Teorie testu 
 

V psychometrii měříme vlastnosti, které nejsou nebo nemusí být přímo pozorovatelné, například inteligence, 

osobnost, motivace. Pro měření těchto vlastností používáme testy a výsledné skóre z testů je vnímáno jako 

indikátor základní vlastnosti.  

 

V zásadě existují dva různé přístupy, které modelují vztah mezi základní vlastností a skóre testu: 

 

• Klasická teorie testů – Classical Test Theory (CTT) 

• Teorie odpovědi na položku – Item Response Theory (IRT) 

 

Test/Re-test reliabilita 
 

Nazývá se také Repeatabilita. Technika pro posouzení stability a reliability testu. Pro kalkulaci je potřeba, aby 

účastník udělal ten samý test dvakrát po sobě s určitým odstupem a za stejných podmínek. Korelace mezi 

měřením a jeho opakováním slouží k ohodnocení reliability testu.  

 

Test integrity 
 

Typ testu, který se zaměřuje na predikci kontraproduktivního chování na pracovišti, jako jsou například 

podvody, absence, únik citlivých dat či jiné jednání, které není v zájmu organizace. 

 

T-Skóre 
 

Skóre odvozené ze Z-skóre. Používané k určení skóre referenčního vzorku v průměrně normální distribuci. 

Pohybuje se mezi 20 a 80, průměr distribuce je 50 a standardní odchylka je 10. 

 

Typ 
 

Relativně stabilní osobnostní charakteristika, kterou člověk vykazuje. Typy osobnosti jsou souborem dimenzí, 

které určují psychologický typ jedince. Základ pro dotazníky tvoří různé teorie typů osobnosti. 

 

V 
Validace 
 

Proces, který vytváří důkaz o tom, co test vyvozuje/nevyvozuje. Validace vyžaduje administraci testu skupině 

lidí a následnou korelaci výsledků s kritériem měření, jako například výkon, pro určení vztahu. 

 

Validita 
 

Testovací a hodnotící postup používaný k tomu, aby výsledky testu korelovaly s tím, co má daný test měřit.  
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Formy validity:  

 

• Content Validity – Obsahová Validita 

Je z hodnocení/testu samotného zřejmé co měří.  

 

• Construct Validity – Konstrukční Validita 

Reprezentuje výsledek testu konstrukt (pojem, termín), který chceme měřit. 

 

• Criterion Validity – Kritériální Validita 

Vtahuje je se k vztahu mezi výkonem v hodnocení/testu a empiricky zaznamenaným kritériem (např. 

měřitelný prodejní úspěch).  

 

Dva typy validit týkajících se kritéria:  

 

1)  concurrent validity – souběžná validita 

Určuje míru shody více měření v jednom okamžiku. V tomto případě ve zhruba stejném okamžiku 

měříme vlastnost více různými metodami. 

 

2)  predictive validity – prediktivní validita 

  Určuje schopnost testu předpovídat výsledek v budoucnosti. 

 

• Face Validity - Face Validita 

Je závislá na tom, zdali laik pozná, co daný test měří. Neposkytuje informace o pravé validitě. Ukazuje 

míru přijatelnosti ze strany kandidáta. 

 

Vhodnost 
 

Přirozená dispozice pro konkrétní akci nebo chování. 

 

Vlastnosti 
 

Relativně stabilní osobnostní charakteristiky, které člověk vykazuje. Vlastnosti se používají k lokalizaci jedince 

ve vztahu k referenční skupině. V teorii "Big Five" jsou vlastnosti jedince definovány do pěti skupin:   

 

• Otevřenost vůči zkušenostem 

• Svědomitost 

• Extraverze 

• Vstřícnost 

• Neuroticismus (NEO-Big5) / Emocionální stabilita (Big5) 

 

Vyhodnocení 
 

Proces, jehož prostřednictvím se určuje hodnota. 

 

Z 
Zkreslení testu 
 

Označované také jako prediktivní předpojatost nebo diferenciální predikce. Nastává, když sklon nebo průsečíky 

regresní přímky vztahující se k prediktoru daného kritéria jsou odlišné pro každou hodnocenou skupinu (Society 

for Industrial and Organizational Psychology, 2003, p. 23). To znamená, že odhad pracovního výkonu je jiný 

pro různé skupiny.  

 

Jinými slovy, dvě osoby ze dvou odlišných skupin se stejnými znaky skórují odlišně v testu a jeho položkách 

nebo dvě osoby, které skórují stejně v testu a jsou v podstatě odlišné, co se týče měřených rysů. Například 

testy někdy předpoví dobrý pracovní výkon určité etnické skupiny. Test předpoví, že je výkon lepší, nežli ve 

skutečnosti a naopak. 

 

Zkreslení 
 

Viz. Zkreslení testu a negativní dopad. 
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360° zpětná vazba 
 

Proces, při kterém jsou odborné a interpersonální kompetence hodnocené osoby posuzovány nadřízenými, 

kolegy, podřízenými a klienty a následně porovnány se sebehodnocením hodnocené osoby. 360° zpětná vazba 

je používaná v plánování rozvoje, kde slouží jako základ pro odhalení klíčových bodů, ze kterých bude rozvoj 

hodnocené osoby vycházet a které budou použity ke zlepšení jejích schopností. Tento nástroj je také možné 

použít jako určitý přehled vnímání silných stránek hodnocené osoby. 

http://www.yellowcouch.cz/

