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Press test

1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTU

Press test stojí na pomezí klasických inteligenčních testů, testů pozornosti a objektivních testů osobnosti. Test
je primárně zaměřen na měření myšlenkové kapacity, tedy schopnosti pracovat současně s více informacemi,
podržet je v mysli a operovat s nimi při řešení a hledání variant. Test současně vyžaduje schopnost adaptovat
se operativně na nový typ informací, systém práce a přecházet mezi různými styly řešení. Výsledky testu
mohou diferencovat mezi lidmi, kterým vyhovuje spíše pomalejší, systematický a plynulý styl práce a mezi
lidmi řešícími úlohy rychle pomocí vhledu, někdy na úkor chyb. Z tohoto pohledu test měří také schopnosti a
předpoklady, které v praxi vnímáme často jako rychlost rozhodování pod časovým tlakem, bystrost nebo
všímavost vůči podnětům a informacím. Díky uměle vytvořenému časovému tlaku test také umožňuje
predikovat schopnost soustředit se na úkoly i v náročných podmínkách a pod časovým tlakem.
Test obsahuje různé typy úloh sytící předpoklady z oblasti abstraktního, verbálního, numerického myšlení a
úloh zaměřených na tzv. Stroopův efekt. Test je časově limitován. V průběhu vyplňování je na respondenta
vyvíjet tlak upozorňováním na běžící čas po vždy po jedné minutě. Vedle časového tlaku mají zejména úlohy
založené na tzv. Stroopově efektu charakter stresoru. Respondent má možnost obtížné otázky přeskočit a
vrátit se k nim v případě, že zbývající dokončil před vypršením časového limitu.
Press test je primárně určen pro diagnostiku na všech pozicích bystrost, pružnost myšlení, všímavost vůči
možnostem a variantám a schopnost rychle nacházet řešení i v nestandardních situacích, tedy tzv. flexibilní
kognitivní styl. Velmi dobře predikuje odolnost vůči krátkodobému psychické i percepční zátěži. Cílovou
skupinou jsou tedy lidé pohybující se v dynamickém prostředí, kandidáti do tzv. skupin talentů a podobně.
Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu a srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční
skupinou. Výstupy testu pracují se standardními skóry, T-skórem a percentily.
Test je určen pro individuální nebo hromadnou administraci. Pro vyšší vypovídací hodnotu testu,
doporučujeme administraci za kontrolovaných podmínek, tj. prezenčně. Vyplnění testu trvá maximálně 15
minut čistého času, tj. bez zahrnutí času, po který se respondent seznamuje s instrukcí. Celkový čas potřebný
pro vyplnění testu je 20 minut.
Test je aktuálně v pilotním provozu. Výsledky testu významně korelují s testy zejména neverbální inteligence,
dále s testy pozornosti a s testy psychomotorického tempa.
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