UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku

Verbální zdatnost BASIC

1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTU

Test Verbální obratnost BASIC vychází z klasických inteligenčních testů zaměřených na verbální schopnosti, a
to jak v rovině fluidní, tak i krystalické inteligence. Je pojat jako komplexní test měřící schopnosti přímo
spojené s úspěšností v praxi, tedy v situacích náročných na verbální obratnost, pohotovost, práci
s informacemi zakotvenými ve slovním popisu a celkovou úroveň vyjadřování po obsahové stránce.
Test obsahuje čtyři různě orientované subtesty, včetně subtestu verbální pohotovosti pod časovým tlakem.
Subtesty jsou časově limitovány. Respondent má možnost obtížné otázky přeskočit a vrátit se k nim v případě,
že zbývající dokončil před vypršením časového limitu.
Test Verbální obratnost BASIC je primárně určen pro diagnostiku na všech pozicích vyžadujících dobré
předpoklady v oblasti verbálních schopností a dovedností.
Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu, srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční
skupinou a minimálními požadavky a zachycení trendu kvality i kvantity řešení napříč subtesty. 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 20
minut čistého času, tj. bez zahrnutí času, po který se respondent seznamuje s instrukcí. Celkový čas potřebný
pro vyplnění testu je 25 minut.
Test je aktuálně v pilotním provozu.

2.

SUBTESTY

Test se skládá z těchto čtyř subtestů:
ANALÝZA (5 minut)
Subtest je zaměřen na tzv. fluidní verbální inteligenci, tj. inteligenční schopnosti spojené s užíváním jazyka, a
to konkrétně na schopnost nacházet vztahy mezi pojmy. V rámci subtestu je vždy dána dvojice slov mající
vzájemně určitý vztah a zároveň slovo, ke kterému je úkolem nalézt z nabízených čtyř možností slovo se
stejným vztahem. Subtest se skládá z 15 úloh se stupňující se obtížností.
ZOBECNĚNÍ (6 minut)
Subtest je zaměřen na tzv. fluidní verbální inteligenci, tj. inteligenční schopnosti spojené s užíváním jazyka, a
to konkrétně na schopnost zobecňovat pojmy. V rámci subtestu je vždy dána pětice slov, ze kterých je úkolem
vybrat dvě slova s nejbližším nadřazeným pojmem. Subtest se skládá z 15 úloh se stupňující se obtížností.
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SLOVNÍ ZÁSOBA (3 minuty)
Subtest je zaměřen na tzv. krystalickou verbální inteligenci, tj. verbální znalosti, konkrétně na schopnost
nacházet významově shodná slova. V rámci subtestu je vždy dáno slovo, ke kterému je úkolem z nabídnutých
čtyřech možností vybrat slovo s nejbližším shodným významem. Subtest se skládá z 15 úloh se stupňující se
obtížností.
POHOTOVOST POD ČASOVÝM TLAKEM (6 minut)
Subtest je zaměřen na tzv. kapacitu myšlení spojenou s verbální krystalickou inteligencí v rovině verbálních a
gramaticko-mluvnických znalostí. Subtest zahrnuje 9 samostatných úloh s individuálními instrukcemi. V rámci
subtestu je uměle vytvářen časový tlak v podobě pravidelných upozornění na spotřebovaný čas v 30-ti
vteřinových intervalech. Instrukce jsou obsahově jednoduché, nicméně zahrnují kombinaci více pokynů a
rozhodovacích faktorů, vyžadujících zohlednění a kombinaci více informací v jednom okamžiku. Úlohy cíleně
umožňují chybná řešení a částečně pracují s myšlenkovými stereotypy. Úlohy mají zvyšující se obtížnost.
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