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Profil testovaného
Osobný kód

421603764222

Adresa
Dátum narodenia

Bratislava
14.10.1965

TEL
e-mail

00421603764222
jano65@centrum.sk

Pohlavie
Deti

Muž
1

Ján Anonym

Talentové ukazovatele

105%

117%

Senzomotorika jemná Citlivosť k druhému

204%

107%

100%

Vôľa

Senzibilita v tíme

Reakčný čas

Talentové ukazovatele - dosiahnuté hodnoty
^

15 / 20

47 / 40

Senzomotorika jemná Citlivosť k druhému

82 / 40

43 / 40

50 / 50

Vôľa

Senzibilita v tíme

Reakčný čas

Legenda: výkon / norma
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Lateralizácia mozgových funkcií
Ĺavý mozog

Pravý mozog

Matematika, jazyky, logika

Kreativita, predstavivosť, emócie
IQ

Senzibilita v tíme

Maskulinita

83%

Citlivosť k druhému

107%

117%

Aktivita

172%

77%

Racionalita

Pracovné tempo

153%

48%
Reakčný čas

Pozornosť

100%

43%

Emocionalita
Vôľa

167%

204%

Asertivita
Senzomotorika jemná

105%

Submisivita

Presnosť
cholerik

99%

200%

87%

Záujmy

152%
162%

Pozn. Relatívne symbolické grafické zobrazenie presne zmeraných výsledkov testov testovaného.
Legenda:
Talentové ukazovatele - predstavujú najlepšie dosiahnuté ukazovatele
Pozitívne hodnotenie - predstavuje hodnoty spĺňajúce a / alebo presahujúce normu
Negatívne hodnotenie - predstavuje nedostatočné alebo vychyľujúce sa hodnoty od normy
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Vybrané agregované ukazovatele
Pracovná a psychomotorická zručnosť
Pracovné tempo

Reakčný čas

Pozornosť

Senzomotorika jemná

Vôľa

IQ

Maskulinita

Senzibilita v tíme

Racionalita

Submisivita

Citlivosť k druhému

Asertivita

Senzibilita v tíme

Emocionalita

Racionalita

Osobnostné predpoklady
Citlivosť k druhému

Maskulinita

Manažérske predpoklady
IQ

Obchodné zručnosti
Emocionalita

Emočná inteligencia
Citlivosť k druhému

Pozitívne hodnotenie:

Negatívne hodnotenie:

Šípka hore označuje hodnoty vyššie ako 150%, šípka dole označuje hodnoty nižšie ako 50%.
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Graf - dosiahnuté hodnoty v %
Vôľa

204%

Citlivosť k druhému

117%

Senzibilita v tíme

107%

Senzomotorika jemná

105%

Reakčný čas

100%

cholerik

200%

Maskulinita

172%

Emocionalita

167%

Záujmy

162%

Racionalita

153%

Submisivita

152%

Presnosť

99%

Asertivita

87%

IQ

83%

Aktivita

77%

Pracovné tempo

48%

Pozornosť

43%

>

Použitý softvér, odbornosť a skladba použitých testov.
PsychometryOnline™, viacjazyková komplexná online pracovná diagnostika pre HR a CEO manažérov,
program na testovanie psychických a pracovných dispozícií pracovníkov, obchodníkov a manažérov. Program
bol vytvorený medzinárodným tímom neziskovej organizácie pod vedením odborného garanta s praxou 31
rokov psychológa s medzinárodnými skúsenosťami vrátane praxe z testovania pracovníkov strediska letovej
prevádzky. Prevádzkovateľom programu je nezisková organizácia uvedená v závere tejto správy. Pri testovaní
boli použité medzinárodné štandardizované testy v týchto pomeroch: 20% dotazníkového charakteru, 60%
výkonnostné testy, 20% autoprojekčné grafické testy (u psychosonických testov DPT 30% autoprojekčné
grafické testy + 10% grafologické testy).
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Tabuľka dosiahnutých hodnôt
Testy

Hodnotenie

Norma

Výsledok

Vôľa

204%

40

82

Citlivosť k druhému

117%

40

47

Senzibilita v tíme

107%

40

43

Senzomotorika jemná

105%

20

15

Reakčný čas

100%

50

50

cholerik

200%

20

40

Maskulinita

172%

50

86

Emocionalita

167%

40

67

Záujmy

162%

40

65

Racionalita

153%

30

46

Submisivita

152%

40

61

Presnosť

99%

3

4

Asertivita

87%

80

70

IQ

83%

110

92

Aktivita

77%

40

31

Pracovné tempo

48%

210

101

Pozornosť

43%

250

108

Legenda:
Talentové ukazovatele - predstavujú najlepšie dosiahnuté ukazovatele
Pozitívne hodnotenie - predstavuje hodnoty spĺňajúce a / alebo presahujúce normu
Negatívne hodnotenie - predstavuje nedostatočné alebo vychyľujúce sa hodnoty od normy

Právne poučenie.
Test bol spracovaný online verziou testovania. Autorizáciu uvedenej testovanej osoby nemožno právne
zaručiť, lebo nebolo vykonané následné ambulantné šetrenie s touto osobou k verifikácii ani autorizované
online testovanie pod nepretržitým kamerovým dohľadom a overením úradnej totožnosti testovaného.
Autentickosť testu možno na základe žiadosti dodatočne overiť a certifikovať ako dodatočnú službu. Všetky
autorské práva sú vyhradenépre ADAT PIONEER, z.s. Európska únia - Česká republika. Kopírovanie textov
alebo ich častí, akékoľvek používanie algoritmov testov a následných textov podlieha trestnoprávnej
zodpovednosti a náhrade vzniknutých škôd a porušeniu autorských práv. Správa smie byť zverejnená alebo
poskytnutá tretím osobám výhradne so súhlasom testovaného len ako celok vrátane všetkých stránok a
dodatočných textov, poučenia a príloh. Porušenie tohto práva sa považuje ako manipulácia a falšovanie
verejnej listiny s trestneprávnymi dôsledkami stíhania.
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Psychologické ukazovatele

Vôľa

204%

Prejavuje extrémne nadhraničné hodnoty vôle. Je až patologicky sebedisciplinovaný a
rovnako extrémne náročný aj voči okoliu, čo spôsobuje sociálnu konfliktnosť.
82

40

Disponuje extrémne mierou sebaregulácie a sebaodopretia až trýznenie samého seba

za účelom dosiahnutia cieľa v čase. Akcelerátorom sú jeho vnútorné zdroje motivácie a hodnôt
pre sebadisciplínu, cieľavedomosť a ochotu na ceste k cieľu prekonávať nepríjemné prekážky a
pocity. Niekedy cesta sebaodopretia a sebatrýznenia je pre neho viac naplňujúce, než
dosiahnutie cieľa. Má návyky sebaovládania a sebevybuzení k aktivite. Nepotrebuje vonkajšiu
podporu a stimuly. Dominantne samostatný, patologicky kritický k slabostiam druhých, v tíme
silne stresujúci pre okolie. Výnimočne pracovne vytrvalý.

Citlivosť k druhému

117%

Prejavuje nadpriemernú mieru citlivosti. Vyrovnaná nálada, pozitívne ladený, optimista,
málo starostí, dobrý emocionálny vzťah k ostatným, schopnosť koncentrácie,
47

40

sebaistota, určitá miera spokojnosti samotného so sebou a nezatíženost, pocit zrelosti

pre život a spokojnosti s osudom. Taktný, jemný v rokovaní, vnímavý spoločensky. Netrpí
depresívnou náladovosťou, strachom. Má rád druhých ľudí, excelentne na ne reaguje, má pocit
že ho ľudia chápu, výborne sústredený vo vzťahu k druhému, pocity užitočnosti pre druhých.
Dobre citlivý voči ostatným jedincom. Chápe potreby druhých, zaujíma sa o druhého. Dobre
rozlišuje prichádzajúce podnety, dobre koná a rokuje s druhým, je presvedčivý, taktný, výborne
vníma nebezpečenstvo, nadpriemerná empatie pre zapracovanie a pracovnú činnosť. V kontakte
s druhým presvedčivý. Záleží na type temperamentu a prioritách v živote a práci, či svoje
schopnosti zužitkuje pozitívne alebo negatívne a manipulatívne voči druhému.

Senzibilita v tíme

107%

Vykazuje nadpriemernú mieru senzibility v tíme, dokáže sa v ňom veľmi dobre presadiť
a získať ostatných pre svoj názor. Výborná schopnosť nadviazať kontakt, zvláda trému
43

40

aj nepokoj, sebaistý v rozhodovaní, podnikavý, dobre priebojný, nezľakne sa ľahko. Má

potrebu kontaktu, vyhľadáva kontakty, je družný, ľahko uzatvára priateľstvo, široký okruh
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známych, čulosť, podnikavosť, aktívny, veľavravný, chápavý, pohotový. Nenútený, sebaistý,
sebavedomý, nezávislý na druhých, schopný kontaktu, slabé telesné napätie pri očakávaní, nízka
účasť telesných funkcií pri afekte, podnikavý, rád experimentuje. Dokáže výborne pracovať a
kooperovať v tíme, má tendenciu preberať vedenie a dôrazne sa presadzovať, skôr len
prezentuje svoje názory a výborne nenásilne mentoruje druhých. Silne nadpriemerne dokáže
spoznať čas a miesto pre svoje záujmy a pozíciu v tíme. Je dobre disponovaný pre prácu a
komunikáciu s tímom a v tíme, záleží ale na tom, či svoju schopnosť dokáže smerovať pozitívne
alebo negatívne podľa typu jeho temperamentu a hodnotových priorít v živote a práci.

Senzomotorika jemná

105%

Nadpriemerná úroveň jemných senzomotorických funkcií, dokáže ako bežné
manipulačné funkcie, tak schopnosť jemné senzomotoriky pre presnú a jemnú prácu,
15

20

vhodný ako pre bežnú manuálnu prácu a činnosť tak najmä pre jemnú mechanickú

pracovnú činnosť rukami a prstami, minimálna chybovosť, takmer bez nepresností. Je schopný
výbornej koordinácie motorických prejavov so senzorickými podnety. Schopnosti jemnej
senzomotoriky sú závislé na stabilných psychických stavoch, bez výrazného pravidelného
fyzického alebo jednostranného zaťažovania svalových štruktúr a pri dodržiavaní života bez
výrazných a dlhodobejších stresových záťaží.

Reakčný čas

100%

Reakčný čas priemerný s miernou chybovosťou. Bystrý. Dobré rozhodovanie a
primerané mimovoľné motorické spravanie. Po čase a opakovaní dochádza k
50

50

zautomatizovaným reakciám. Čiastočne vhodný pre monotónnu, stále sa opakujúcu

činnosť.

cholerik

200%

V jeho temperamentu sa prejavujú nepomerne všetky typy temperamentu v menšej alebo
väčšej miere, ale zo všetkých sa dominantne, ale nie iba, prejavuje ako cholerik. Silne
sebavedomý, primerané zdroje energie, je výraznejšie súťaživý a konštruktívny. Sklony k
reaktívnej agresivite gradujú až k telesným, verbálnym a vyfantazírovaným agresívnym činom.
Silne si presadzuje vlastné záujmy, egocentrista, nedôveruje druhým. Výrazné pracovné tempo,
značná kvantita činností, podnikavý, samostatný, zhovorčivý, prejavuje sa výraznou mimikou.
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Neustále podráždený, impulzívný, nevyvážený, panovačný, urážlivý. Rýchly prechod od jednej
činnosti k druhej, dôkladný. Typická je nevyváženosť činností, explózia v rokovaní, hnev,
mrzutosť, nespokojnosť a netrpezlivosť, náladovosť a neznášanlivosť. V hodnotách nad 200% je
problémovým vedúcim, má silný ťah na bránku ale nedokáže motivovať druhých, vyvoláva stres,
má neprimerané nároky na ľudí okolo seba. Sklony k autoritárskemu vedeniu. Vyžadujúci
bezpodmienečnú lojalitu druhých. Pokiaľ má súčasne nadpriemernú senzibilitu v tíme, obracia
ju egocentricky len vo svoj prospech aj proti tímu.

Maskulinita

172%

Disponuje extrémne nadhraničnou hodnotou maskulinity. Aktívne, niekedy aj fyzicky, sa
presadzuje, sebaistý, podnikavý, dôverčivý, pohotový, málo telesných ťažkostí, málo trémy a
málo psychosomatických porúch. Vysoká dravosť, ťah na bránku a aktivita. Je v premiere
súťaživý a neustále sa porovnáva s ostatnými. Prehnaná miera sebadôvery, presadzuje sa
egoisticky. Nevyhne sa konfliktom a rizikám, musí vždy byť úspešný, neprijíma porážku ani
kritiku. Dokáže sa k veciam postaviť racionálne s nadmierou zaujatie seba samého a svoje ciele.
Pocity neomylnosti, jedinečnosti. V tíme je obľúbený len u silne submisívnych a flegmatických
jedincov, s ostatnými má konflikty a nedokáže vyjednávať. Svoje ciele a pohnútky presadzuje aj
násilím. Patologické sklony agresivity. Nevychádza s nikým, kto bezvýhradne nereflektuje jeho
požiadavky. Nedokáže sa vôbec vcítiť do druhých ľudí a brať do úvahy ich potreby, špecifiká,
motiváciu. Šovinistické sklony, úplne nevhodný pre vedenie ľudí. Neúspech dokáže intenzívne až
nekontrolovane impulzívne prežívať, je vysoko necitlivý. Nič ho ale v jeho smerovaní nezastaví aj
za cenu rizika a veľkých problémov. Zadosťučinením je bezvýhradné podriadenie si ostatných.

Emocionalita

167%

Vykazuje nadpriemerne vysoké hodnoty emocionality. Jedná príliš akčne. Prejavuje sa výraznou
vitalitou, energiou pre zmeny udalostí, prostredia, zapája sa rýchlo. O všetko má záujem,
neprimerane rýchlo až zbrklo reaguje na zmeny života a na vonkajšie podnety. Impulzívnosť a
spontánnosť na príliš vysokej úrovni, veľmi akčný, otvorený. Emočne nestabilný, výbušný a
striedanie s pocitmi depresie. Horšie sa sebeovládá a pôsobí tak niekedy problémy svojmu
okoliu. Netrpezlivý. Neadekvátne požiadavky na svoje okolie. Podpriemerná frustračná
tolerancie. Nedostatočne znáša záťaž, nízka vytrvalosť, vysoká náladovosť, sklon k pesimizmu,
sklony k agresii. Neprimerane otvorený, extrovertný, nedôverčivý, nesebejistý v prejave,
neschopný vhodné reflexie okolia, neschopný úspešne tímovo pracovať.
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Záujmy

162%

Preukazuje nadpriemerne vysoké hodnoty šírky záujmov. Prevažuje príliš veľa záujmov,
pozornosť a túžba po pôžitkoch je často striedana, nevydrží dlhodobejšie a intenzívnejšie sa
vybraným záujmom venovať.

Racionalita

153%

Vykazuje výbornú nadpriemernú mieru racionality. V kritických a záťažových situáciách sa chová
vysoko racionálne, svoje emócie má pod kontrolou a zachováva si vo vypätých situáciách
racionálny úsudok aj postoje. Zvláda dobre zmätky a komplikácie. Vysoká miera sebaovládania a
zachovanie sa v pokoji. Z chýb sa rýchlo poučí, prevláda racionálne analýza. Krízu zvláda v
adekvátnom čase. Vhodný viesť krízové tímy a významne sa v nich angažovať. Veľmi dobre vie
upokojiť napätú atmosféru a s rozvahou riešiť kritické a záťažové situácie. V tejto oblasti patrí
medzi tvz. "záchranárske typy". Je vhodný ako pre vedenie tak účasť v krízových tímoch a vnášať
rozumový prístup, nadhľad, chápanie a predvídanie súvislostí.

Submisivita

152%

Prejavuje nadpriemerne vysoké hodnoty prioritnosti. Má radosť z prvenstva, z dosiahnutého
výsledku, úspechu, súťaživý, snaživý, zdravo sa presadzuje. Prejavuje sa ako veľmi aktívny.
Disponuje vlastnými vnútornými zdrojmi motivácie. V rokovaní iniciatívny, ústretový. Vysoko
zodpovedný, vždy si presadí svoj názor, v konfliktoch a nerozhodných situáciách reaguje
iniciatívne a kooperačne, niekedy sklon k egocentrizmu. Vždy sa snažia preberať vedúcu úlohu v
tíme, kariérne motivácie. Úplne samostatný.

Presnosť

99%

Schopnosť detailné pozornosti a koncentrácie na presnosť na dobrej priemernej úrovni,
zameranie pozornosti a práca s občasnou chybovosťou. Na dobrej priemernej úrovni cit pre
vnímanie a rozlišovanie detailu. Vhodný pre presnú a jemnú prácu s detailmi a ich vyhodnotenie
a pre ďalšiu prácu s nimi ale s pravidelne nastavenou kontrolou.
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Asertivita

87%

Dobrá schopnosť sebapresadeniu seba a svojich záujmov voči okoliu bez obsedantných výčitiek
svedomia. Dokáže presadiť svoj názor a svoje miesto. Čiastočné rezervy v komunikačných
technikách, ktoré by mal zlepšovať.

IQ

83%

Zodpovedá štandardnej úrovni vzdelaniav učebnom obore. Dobre chápe logické súvislosti a pre
svoju činnosť potrebuje bežne primeraný čas. Vyniká svojimi ďalšími psychickými a pracovnými
schopnosťami uvedenými v ďalšej špecifikácii.

Aktivita

77%

Vykazuje priemerné dobré hodnoty aktivity a iniciatívy. Prejavuje sa primerane aktívne, dobre
reaguje na vonkajšie podnety a úlohy od okolia. Dobrá úroveň aktivity. Primerane samostatný.
Dobré vnútorné zdroje energickosti. Potrebuje pravidelné cykly motivácia k udržaniu
dlhodobejšieho výkonu. Dobrá tvorivosť a iniciatívnosť, mierne sklony si prácu uľahčovať a
zjednodušovať, ak to situácia dovolí, prenáša povinností na druhých.

Pracovné tempo

48%

Podpriemerný pracovný výkon zodpovedajúci výkonu len cca 4-5 hodín práce.

Pozornosť

43%

Dosahuje podpriemernú úroveň koncentrácie pozornosti pre bežnú pracovnú činnosť v
štandardnej pracovnej dobe. Primeraná unaviteľnosť a výpadky už po 4 hodinovom pracovnom
výkone.
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Zodpovedná osoba a garant diagnostickej správy
Zodpovedná osoba a garant diagnostickej správy
Ing. et Dr. Vít Švejdík, MBA
ADAT PIONEER, z.s., nezisková organizácia pre medzinárodné HR projekty a psychometriu
Európa - centrála: Hrnčířská 1305/2 405 02 Děčín, Česká republika - EÚ
GSM: 0049 160 2674795
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Vôľa

204%
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107%

Senzomotorika jemná
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Reakčný čas

100%
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