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Profil testovaného

Osobní kód 42025411111245

Jan Novák

Adresa Praha
Datum narození 14.10.1965
TEL 0042025411111245
e-mail jan.novak@zyxcell.cz
Pohlaví neuvedeno
Děti 0

Talentové ukazatele

101%

Senzomotorika jemná

132%

Citlivost k druhému

177%

Aktivita

103%

Přesnost (chyby)

90%

Emocionalita

Talentové ukazatele - dosažené hodnoty

Senzomotorika jemná Citlivost k druhému Aktivita Přesnost (chyby) Emocionalita

19 / 20 53 / 40 71 / 40 1 / 4 36 / 40

Legenda: výkon / norma
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Lateralizace mozkových funkcí

Levý mozek Pravý mozek
Matematika, jazyky, logika Kreativita, představivost, emoce

Pozn. Relativní symbolické grafické zobrazení přesně změřených výsledků testů testovaného.

Legenda:
Talentové ukazatele - představují nejlepší dosažené ukazatele
Pozitivní hodnocení - představuje hodnoty splňující a/nebo převyšující normu
Negativní hodnocení - představuje nedostatečné nebo vychylující se hodnoty od normy

IQ

86%
Senzibilita v týmu

97%
Maskulinita

124%

Racionalita

183%

Pozornost (výkon)

25%

Vůle

57%

Senzomotorika jemná

101% Přesnost (chyby)

103%

Temperament

204%

Zájmy

125%

Dominantnost

87%

Asertivita

12%

Emocionalita

90%

Reakční čas

48%

Pracovní tempo

42%

Aktivita

177%

Citlivost k druhému

132%
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Vybrané agregované ukazatele

Pracovní a psychomotorická zručnost

Pracovní tempo Reakční čas Pozornost (výkon) Senzomotorika jemná

Osobnostní předpoklady

Citlivost k druhému Maskulinita Vůle IQ

Manažerské předpoklady

IQ Maskulinita Senzibilita v týmu Racionalita

Obchodní dovednosti

Emocionalita Dominantnost Citlivost k druhému Asertivita

Emoční inteligence

Citlivost k druhému Senzibilita v týmu Emocionalita Racionalita

Pozitivní hodnocení:     Negativní hodnocení: 
Šipka nahoru označuje hodnoty vyšší než 150%, šipka dolů označuje hodnoty nižší než 50%.
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Graf - dosažené hodnoty v %

Asertivita

Pozornost (výkon)

Pracovní tempo

Reakční čas

Vůle

IQ

Senzibilita v týmu

Maskulinita

Zájmy

Racionalita

Temperament

Dominantnost

Emocionalita

Senzomotorika jemná

Přesnost (chyby)

Citlivost k druhému

Aktivita

12%

25%

42%

48%

57%

86%

97%

124%

125%

183%

204%

87%

90%

101%

103%

132%

177%

>

Použitý software, odbornost a skladba použitých testů.

PsychometryOnline™, multilinguální komplexní online pracovní diagnostika pro HR a CEO manažery, program
k testování psychických a pracovních dispozic pracovníků, obchodníků a manažerů. Program byl vytvořen
mezinárodním týmem neziskové organizace pod vedením odborného garanta s praxí 31 let psychologa s
mezinárodními zkušenostmi včetně praxe z testování pracovníků střediska letového provozu. Provozovatelem
programu je nezisková organizace uvedená v závěru této zprávy.  Při  testování byly použity mezinárodní
standardizované  testy  v  těchto  poměrech:  20%  dotazníkového  charakteru,  60%  výkonnostní  testy,  20%
autoprojekční grafické testy (u psychosonických testů DPT 30% autoprojekční grafické testy + 10% grafologické
testy).
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Tabulka dosažených hodnot

Testy Hodnocení Norma Výsledek

 
Aktivita 177% 40 71

Citlivost k druhému 132% 40 53

Přesnost (chyby) 103% 4 1

Senzomotorika jemná 101% 20 19

Emocionalita 90% 40 36

Dominantnost 87% 40 35

Temperament 204% 20 41

Racionalita 183% 30 55

Zájmy 125% 40 50

Maskulinita 124% 50 62

Senzibilita v týmu 97% 40 39

IQ 86% 110 95

Vůle 57% 40 23

Reakční čas 48% 50 24

Pracovní tempo 42% 210 90

Pozornost (výkon) 25% 220 56

Asertivita 12% 80 10

Legenda:
Talentové ukazatele - představují nejlepší dosažené ukazatele
Pozitivní hodnocení - představuje hodnoty splňující a/nebo převyšující normu
Negativní hodnocení - představuje nedostatečné nebo vychylující se hodnoty od normy
 

Právní poučení.

Test byl zpracován online verzí testování. Autorizaci uvedené testované osoby nelze právně zaručit, neboť
nebylo provedeno následné ambulantní šetření s touto osobou k verifikaci ani autorizované online testování
pod nepřetržitým kamerovým dohledem a ověřením úřední totožnosti testovaného. Autentičnost testu lze na
základě  žádosti  dodatečně  ověřit  a  certifikovat  jako  dodatečnou  službu.  Veškerá  autorská  práva  jsou
vyhrazena pro ADAT PIONEER, z.s., Evropská unie-Česká republika. Kopírování textů nebo jejich částí, jakékoliv
používání algoritmů testů a následných textů podléhá trestně právní odpovědnosti a náhradě vzniklých škod a
porušení autorských práv. Zpráva smí být zveřejněna nebo poskytnuta třetím osobám výhradně se souhlasem
testovaného jen jako celek včetně všech stránek a dodatečných textů, poučení a příloh. Porušení tohoto práva
se považuje jako manipulace a falšování veřejné listiny s trestně právními důsledky stíhání.
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Psychologické ukazatele

177% Aktivita
Vykazuje nadprůměrně vysoké hodnoty aktivity a iniciativy. Činorodost vlastní snahou.
Je schopen vyvolat změnu, spolupracuje. Projevuje se nadprůměrně aktivně, rychle
reaguje na vnější podněty a úkoly od okolí. Vysoká úroveň aktivity. Velmi samostatný.

Vysoké vnitřní  zdroje energičnosti.  Sám sebe dokáže udržet  v  dlouhodobém výkonu.  Velmi
tvořivý a iniciativní, sklony si myslet, že práci dělá nejlépe. Někdy tak svazuje aktivitu okolí a dělá
práci i za druhé. Vykazuje se někdy určitou netrpělivostí a netolerancí k okolí.

71 40

132% Citlivost k druhému
Projevuje nadprůměrnou míru citlivosti. Vyrovnaná nálada, pozitivně laděný, optimista,
málo starostí, dobrý emocionální vztah k ostatním, schopnost koncentrace, sebejistota,
určitá míra spokojenosti samotného se sebou a nezatíženost, pocit zralosti pro život a

spokojenosti  s  osudem.  Taktní,  jemný  v  jednání,  vnímavý  společensky.  Netrpí  depresivní
náladovostí, strachem. Má rád druhé lidi, excelentně na ně reaguje, má pocit že ho lidé chápou,
výborně soustředěný ve vztahu k druhému, pocity přínosnosti  pro druhé. Dobře citlivý vůči
ostatním jedincům. Chápe potřeby druhých,  zajímá se o  druhého.  Dobře rozlišuje  příchozí
podněty, dobře jedná a vyjednává s druhým, je přesvědčivý, taktní, výborně vnímá nebezpečí,
nadprůměrná empatie pro zapracování a pracovní činnosti, v kontaktu s druhým přesvědčivý.
Záleží na typu temperamentu a prioritách v životě a práci, zda své schopnosti zužitkuje pozitivně
nebo negativně a manipulativně vůči druhému.

53 40

103% Přesnost (chyby)
Výborná  schopnost  detailní  pozornosti  a  koncentrace  na  přesnost,  zaměření
pozornosti a práce s minimální chybovostí. Velmi vysoká preciznost na náročné úrovni.
Výborný  cit  pro  vnímání  a  rozlišování  detailu  v  nadprůměru  běžných  norem

rozlišovacích schopností běžné populace. Vhodný pro přesné a jemné rozlišení detailů a jejich
vyhodnocení a pro další práci s nimi s přiměřenou kontrolou.

1 4
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101% Senzomotorika jemná
Dobrá úroveň jemných senzomotorických funkcí, dostatečné pro běžné manipulační
funkce,  vhodný  pro  běžnou  manuální  práci  a  činnost,  přiměřená  chybovost,
nepřesnosti  v  normě.  Je  schopen  průměrné  koordinace  motorických  projevů  se

senzorickými podněty.

19 20

90% Emocionalita
Vykazuje průměrné dobré hodnoty emocionality. Jedná dobře akčně. Má dobrou vitální
energii pro změny událostí, prostředí, přizpůsobuje se přiměřeně nárokům. Projevuje
se se zájmem a dokáže přiměřeně reagovat na změny života a na vnější  podněty.

Impulzívnost a spontánnost na dobré úrovni, při dostatku motivace akční, otevřený. Nepatří
mezi  uzavřené,  emočně se ovládá střídavě k aktivitě i  pasivitě,  je  zčásti  trpělivý.  Průměrná
frustrační tolerance. Přiměřeně snáší zátěž,  střídavá vytrvalost,  někdy náladovost,  optimista,
nemá sklony k agresi. Otevřený, přiměřeně důvěřivý, sebejistý v projevu, schopen dobré reflexe
okolí, dobrá schopnost týmově pracovat.

36 40

87% Dominantnost
Projevuje průměrné dobré hodnoty prioritnosti. Projevuje se dle míry motivace, určité střídání
aktivity a pasivity podle míry motivace. V jednání a chování spíše pasivní, ale při vhodné motivaci
dokáže být aktivní. Přiměřená míra odpovědnosti, ne vždy si prosadí svůj názor, v konfliktech a
nerozhodných situacích reaguje přiměřeně. Dokáže, pokud je to nutné, přebírat vůdčí roli  v
týmu, kariérní motivace není zásadní. Dostatečně samostatný.

204% Temperament
V jeho temperamentu se projevují nepoměrně všechny typy temperamentu v menší nebo větší
míře, ale ze všech se dominantně, ale nikoliv pouze, projevuje jako flegmatik. Je pro něho typická
mírnost a klid, sebedůvěra, neomylnost, není snadné ho rozrušit, dobře snáší zátěž, vytrvalý,
neúnavný. Projevuje se dobrou náladou, důvěřivostí, optimismem, nemá sklon k agresi. Je velmi
trpělivý, rozvážný, dobromyslný, vyznačuje se dobrým sebeovládáním. Dokáže pro svůj nadhled
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a odstup být i lhostejný, pomalý. Spíše nevýřečný, uzavřený. V práci bez problému dlouhotrvající
tělesná a duševní práce, rovnoměrný, rozvážný, samostatný, stálý, přesnost v rozvrhu prací,
spolehlivý,  potřebuje řádné zapracování,  nerad mění  činnosti.  Vyhovuje mu monotematická
činnost. Nedostatek pracovního nadšení, malá aktivita, nepružnost, nedostatek zájmu, pomalý
přechod od jedné činnosti k druhé, při špatném zaškolení tendence k nepořádku. Je loajální,
detailista,  někdy přecitlivělý na kritiku a křivdu, má rád systém a řád,  vlastní  tempo práce.
Potřebuje  pro  svou  motivaci  ocenění,  pravidelný  a  nastavený  systém.  Samostatný,  velmi
pracovně výkonný bez zájmu o změnu.

183% Racionalita
Vykazuje extrémně nadhraniční hodnoty racionality. V kritických a zátěžových situacích se chová
nadprůměrně až  nepřirozeně racionálně,  své  emoce má pod kontrolou  a  zachovává  si  ve
vypjatých  situacích  racionální  úsudek  i  postoje.  Projevuje  se  až  neemotivně.  Zvládá  silně
racionálně a systematicky zmatky a komplikace. Vysoká míra sebeovládání a zachování v klidu. Z
chyb se rychle poučí, převládá racionální analýza. Krize zvládá v adekvátním čase. Vůdčí typ
krizových týmů. Excelentně umí zklidnit vypjatou atmosféru a s rozvahou řešit kritické a zátěžové
situace.  V této oblasti  nemá konkurenci  a patří  mezi  tvz.  nejsilnější  "záchranářské typy".  Je
vhodný vést řešení kritických a zátěžových situací. Nadprůměrný rozumový přístup, nadhled,
chápání a předvídání souvislostí bez přerušení racionálního psychického soustředění i při vlivu
dramatických emotivních situací psychické zátěže. V běžném životě a komunikaci je však někdy
suchý a příliš racionální, nedokáže lidi nadchnout. Pro svá racionální rozhodnutí potřebuje dobrý
výkonný akční tým, neboť jemu samotnému pro jeho excelentní úsudky a rozhodnutí chybí
samotná realizační akčnost.

125% Zájmy
Prokazuje nadprůměrně vysoké hodnoty šíře zájmů. Převažuje příliš mnoho zájmů, pozornost a
touha po prožitcích je často střídána, nevydrží dlouhodoběji a intenzivněji se vybraným zájmům
věnovat.

124% Maskulinita
Disponuje dominantně maskulinitou a v doplnění menší mírou feminity. Vysoká dravost, tah na
branku a aktivita. Je trvale vysoce soutěživý a neustále se srovnává s ostatními. Neúspěch mu
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nezabrání v jeho zacílení. Přemíra sebedůvěry, dokáže si prosadit své, prosazuje se egocentricky
až egoisticky. Nevyhne se konfliktům a rizikům, musí vždy být úspěšný. Dokáže se k věcem
postavit konstruktivně, někdy až s přemírou zaujetí sebe samého a svých cílů. V týmu dobře
kooperuje, pokud okolí dostatečně projevuje loajalitu a reflektuje jeho požadavky, v opačném
případě snaha takového člena  týmu eliminovat.  Pracovník  dobře  vychází  spíše  s  převážně
mužskými týmy nebo smíšenými týmy mužů a žen. Nevhodný pro vedení čistě ženských týmů.
Neúspěch dokáže intenzivně prožívat. Nic ho ale v jeho směřování nezastaví i za cenu rizik a
dílčích problémů. Úspěch a obdiv okolí je jeho sebenaplňující motivací.

97% Senzibilita v týmu
Vykazuje střední míru senzibility v týmu, dokáže se v něm přiměřeně prosadit a získat občas
ostatní pro svůj názor. Dobrá schopnost navázat kontakt, zvládá zčásti trému i neklid, celkem
jistý v rozhodování, podnikavý, dobře průbojný, nezalekne se snadno. Má potřebu kontaktu,
vyhledává kontakty, je dobře družný, uzavírá přátelství, sdílný, pohotový. Přiměřeně nenucený,
sebevědomý, schopen kontaktu, slabé tělesné napětí při očekávání. Dokáže dobře pracovat a
kooperovat v týmu, nemá však tendenci přebírat vedení a důrazně se prosazovat, spíše jen
prezentuje své názory. Dobře dokáže poznat čas a místo pro své zájmy a pozici v týmu. Je dobře
disponovaná pro práci a komunikaci s týmem a v týmu, záleží ale na tom, zda svou schopnost
dokáže směřovat pozitivně nebo negativně dle typu jeho temperamentu a hodnotových priorit v
životě a práci.

86% IQ
Odpovídá  standardní  úrovni  odborného  vzdělání  v  učebním  oboru.  Dobře  chápe  logické
souvislosti a pro svou činnost potřebuje přiměřený čas. Vyniká svými dalšími psychickými a
pracovními schopnostmi uvedenými v další specifikaci.

57% Vůle
Projevuje střední míru vůle. Disponuje průměrnou mírou seberegulace a sebezapření za účelem
dosažení cíle v čase. Při dostatečné motivaci sebedisciplína, dostatek cílevědomosti a ochoty na
cestě k cíli překonávat nepříjemné překážky a pocity. Má určité návyky sebeovládání a dokáže
vybudit  sám  sebe  k  aktivitě.  Motivace  musí  být  cyklicky  obnovována,  jinak  pokles  volních
schopností. Částečná míra pracovní vytrvalosti.
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48% Reakční čas
Reakční  čas  silně podprůměrný.  Zcela  nedostatečné rozhodování  a  nedostatečné bezděčné
motorické jednání. Nedochází k zautomatizovaným reakcím. Zcela nevhodný pro monotónní,
stále se opakující činnost.

42% Pracovní tempo
Kriticky  podprůměrný  pracovní  výkon  pod  normou.  Testovaný  nestačí  ani  na  4-hodinový
pracovní výkon. Patologický stav pracovního výkonu, zcela neschopný pracovní činnosti v čase.

25% Pozornost (výkon)
Nevyhovující  pozornost  pro  standardní  pracovní  činnost.  Vyžaduje  specifické  podmínky
nenáročné na dlouhodobější  koncentraci  pozornosti.  Výrazné výpadky pozornosti  a zvýšená
unavitelnost. Nevydrží běžné pracovní nasazení.

12% Asertivita
Zcela nedostatečná schopnost sebeprosazení sebe a svých zájmů vůči okolí. Trpí obsedantními
výčitky svědomí, což ho stresuje a odebírá další energii a motivaci pro sebeprosazení. Klient je
neprůbojný, trpí vnitřními obavami a strachem z postojů a hodnocením z okolí.
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Odpovědná osoba a garant diagnostické zprávy

Odpovědná osoba a garant diagnostické zprávy
Ing. et Dr. Vít Švejdík, MBA
ADAT PIONEER, z.s., nezisková organizace pro mezinárodní HR projekty a psychometrii
Evropa - centrála: Hrnčířská 1305/2 405 02 Děčín, Česká republika - EU
GSM: 0049 160 2674795

25.09.2020

Your CV Passport for best talent skills, you can paste into your CV as
the picture. Results can be authorized through our website.

Emocionalita

Senzomotorika jemná

Přesnost (chyby)

Citlivost k druhému

Aktivita

90%

101%

103%

132%

177% >

>>

CUSTOMER NR.: 42025411111245
VERIFICATION ON:
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Odolnost stresu

Emoční IQ

IQ

Pracovní tempo

Obchodní talent

Manažerské dispozice

76%

64%

86%

42%

73%

67%

>>>

CUSTOMER NR.: 42025411111245
VERIFICATION ON:

Kooperace v týmu

Odolnost stresu

Pozornost

Reakční čas

Pracovní zručnost

Pracovní tempo

77%

76%

25%

48%

71%

42%

>>>

CUSTOMER NR.: 42025411111245
VERIFICATION ON:


