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Výsledky Worktestu
Assessment Technology, s.r.o.

 Limity chovaní - dítě

 Kritéria Nerozvinutá
0-50%

Dostatečná
51-65%

Rozvinutá
65-75%

Dominantní
75-100% Výsledek

 Limity chovaní  24%

Dysforie (mrzutost) 9.5%

Dysgrafie (porucha psaní) 9.5%

Dyslexie (porucha čtení) 13%

Dysortografie (porucha pravopisu) 33.5%

Dyspixie (porucha kresebných dovedností) 9.5%

Frustrace (zamezení cesty k cíli) 11.5%

Hráčství (gambling) 32.5%

Hyperaktivita/Impulzivita (ADHD) 9.5%

Lhavost (vydávání nepravdy za pravdu) 54%

Náladovost, vztahovačnost, urážlivost
(rychlé střádání nálad) 35%

Nedotahování věcí do konce, tendence k
chybovosti a nepřesnosti (chybné úkony) 52%

Negativismus (záporný postoj, opozice,
vzdor) 14.5%

Nejistota a strach, obavy, úzkost, deprese,
fobie (úzkostné poruchy) 9.5%

Odklad školní docházky (doporučení pouze
pro předškolní děti) 9.5%

Odmítání autorit (neochota akceptovat
názory druhých) 59%

Ponechávání věcem tzv. volný průběh
(laxnost, prokrastinace) 51%

Porucha sourozenecké rivality 17%

Psychická labilita, ovlivnitelnost okolím
(emoční nestabilita) 11.5%

Roztěkanost, roztržitost (nesoustředěnost) 9.5%

Sebevražedné jednání (suicidální jednání) 31.5%

Šikana (mobbing, nátlak, ponižování) 30%

Vztahovačnost, nedůtklivost, rigidita,
lhostejnost (přivlastňování si pozornosti) 33.5%

Závislosti (závislostí chování,
nesamostatnost) 9.5%
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Výsledky Worktestu
Assessment Technology, s.r.o.

  CELKOVÉ SKÓRE HODNOCENÍ: 25.68%
Výstup se zaměřuje na kombinaci limitujících až rizikových faktorů chování dítěte (červeně označená položka pro rizikové faktory).
Limity  a  rizikové  faktory  chování  jsou  nestandardní  projevy,  kterými  všichni  v  určité  míře  disponují.  Mohou  mít  povahu
nestandardního chování, které snižují výkon, poškozují osobnost jedince nebo omezují jeho výkon. Projevy chování dítěte je závislé
na mnoha faktorech a zobrazují určitý druh omezení, v řadě případech jsou dočasná. Nelze je brát striktně (jako dogma), ale musí se
vyhodnotit v širším kontextu. Je důležité zamyslet se například nad tím, zda se jedinec nenachází v zátěžovém a stresujícím období,
zda je jeho energetický potenciál  vyhořelý či  je v souladu s věkem. Tyto položky doporučujeme vyhodnocovat v kombinaci s
dynamikou a strukturou jedince a kombinovat s výstupem PROFIL osobnosti – dítě, student. Výsledek hodnoceného jedince dosahuje
25.68 %, což je NERIZIKOVÁ hodnota, která neomezuje správný vývoj jedince. Pokud se však některý limit projevuje v činnostech (v
praxi), doporučujeme jedinci vysvětlit jeho důsledky a pozitivně na něj působit například vhodnou motivací. Vhodné působení na
chování a výkon jedince zajistíte  výstupem: Motivace dítěte a dorostu v e-shopu.

MÁŠ DOBRÝ POTENCIÁL, pracuj na sobě a být úspěšný, nestagnuj!

Pozor:
Pokud se projeví zvýšená hodnota rizikových tendencí – žlutá a oranžová barva v grafu (sebevražedné jednání, závislosti, hráčství,
deprese, obavy, fóbie), neznamená to, že toto jednání musí nutně nastat. Hodnota poukazuje na fakt, že k tomuto jednání má
jedinec dispozice, které mohou být vrozeného, nebo přechodného charakteru, který vyvolávají stresové vlivy (neshody rodičů, pocit
odcizení atd.). Doporučujeme vyhodnotit, zdali rodinné či jiné sociální prostředí (kamarádi, ulice) nemá na jedince momentální
negativní dopad a reagujte na něj.

Naše doporučení:

Chování dítěte je výsledkem působení mnoha faktorů formujících osobnost dítěte, které se pak odráží v sociální oblasti, tj. v rodině,
ve škole i mezi vrstevníky. V případě, že na dítě působí více negativních vlivů a jeho primární obtíže nejsou správně vnímány a
ovlivňovány, může se u něho rozvinout tzv. nespecifická porucha chování. Těmi jsou například nadměrné upoutávání pozornosti,
negativismus, lži, krádeže, agresivita, útěky, toulky, vandalismus, sebepoškozování, závislosti a podobně.
Pro optimální sledování limitujících faktorů dítěte doporučujeme test opakovat po 6 měsících a sledovat jeho projevy v čase.
Jak pracovat s dětmi u kterých se projevují poruchy učení a chování:
Mít pochopení, trpělivost a zachovat klid,  uvědomit si, že to dítě to nedělá schválně; každou snahu ocenit, povzbuzovat, chválit, hledat klady;
pomáhat mu, spolupracovat s ním, ne pouze zadávat úkoly; volit činnosti na dobu 10-15 minut, střídat s odpočinkem; odstranit vše, co je ruší,
rozptyluje, s čím by si mohlo hrát.
Zamezit pocitu neúspěšnosti, hledáme stále jeho dobré stránky; každý den umožnit vybití energie při hrách, sportech; hodnotit dosažené známky a
výkony s ohledem na jeho možnosti,  nesrovnávat s ostatními; spolupracovat s učiteli;  stanovit hranice chování a požadavků, které dítě musí
respektovat a nemůže je překročit – jasně stanovit pravidla v rodině i ve škole; nevhodné a urážející chování nemůžeme tolerovat.
Stanovit individuální učební plán na základě odborného posudku či doporučení psychologa je jedinec zařazen mezi žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami s individuálním vzdělávacím plánem (vyhláška MŠMT).
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Výsledky Worktestu
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JAK ČÍST BAREVNÉ ŠKÁLY V GRAFICKÉ ČÁSTI:
V případě, že se ve výsledku objeví "Žlutá barva" k dané položce, znamená to, že jedinec nebo skupina převyšuje požadavky na výkon práce, či●

požadované chování. V tomto případě se jedná o schopnost a dovednost jedince, jenž má ucelený rámec způsobilostí v této oblasti. Dominantní
dispozice znamená hodnotu 75 % a více. Zde již není nutný rozvoj ani koučink, naopak je potřeba soustředit pozornost na agilitu a dovednosti využít
v praxi. Jedná-li se o rizikové faktory, pak tato hodnota znamená vysokou pravděpodobnost naplnění rizikového chování a jednání. V tomto
případě je potřeba zvýšit pozornost a nastavit kontrolní mechanismy - jedná se o vysokou míru rizika, kterou nepodceňujte.

V případě, že se ve výsledku objeví "Oranžová barva" k dané položce, znamená to, že jedinec nebo skupina splňuje požadavky na výkon práce, či●

požadované chování. Jedinec má ucelený rámec způsobilostí,  který lze podpořit interaktivním agilním rozvojem, koučinkem klíčových oblastí.
Doporučujeme práci kouče z praxe, nikoliv školitelem, či lektorem. Rozvinutá dispozice znamená hodnotu 65–75 %.  Jedná-li se o rizikové
faktory, pak tato hodnota znamená, že jedinec je k rizikovým faktorům přístupný a inklinuje k nim. Je potřeba zvýšit pozornost, či nastavit kontrolní
mechanismy - jedná se o zvýšenou míru rizika, kterou nepodceňujte.

V případě, že se ve výsledku objeví "Modrá barva" k dané položce, znamená to, že jedinec nebo skupina částečně splňuje požadavky na výkon●

práce, či požadované chování. V tomto směru se může jednat o schopnost (předpoklad), nikoliv dovednost. Způsobilost není zcela rozvinuta, ale je
pro výkon dostačující. Vhodným interaktivním koučinkem lze získat dovednost. Doporučujeme rozvoj školitelem, trenérem, či lektorem. Dostatečná
dispozice znamená hodnotu 51-65 %. Tyto hodnoty zařazujeme do potřeb rozvojového plánu. Jedná-li se o rizikové faktory, pak tato hodnota
znamená, že jedinec sice k rizikovému jednání inklinuje, ale pokud na jedince nepůsobí podněty (tzv. spouštěcí mechanismy), které toto jednání
vyvolávají, pak nemusí k jednání nebo kontraproduktivní činnosti dojít. V tomto směru se jedná se o přijatelnou míru rizika, kterou nepodceňujte.

V případě, že se ve výsledku objeví "Šedá barva" k dané položce, znamená to, že jedinec nebo skupina nesplňuje dostatečně požadavky na výkon●

práce,  či  požadované chování,  popřípadě nemá pro  danou oblast  potřebnou způsobilost,  dispozici  či  dovednost.  Tato  oblast  charakterizuje
nedominantní, slabší stránku. Vhodným nastavením interaktivního rozvoje můžeme dosáhnout žádoucí změny. Nerozvinutá dispozice znamená
hodnotu pod 50 %. Tyto hodnoty zařazujeme do potřeb rozvojového plánu. Doporučujeme práci školitelem, trenérem, či lektorem, eventuálně
psychologem. Jedná-li se o rizikové faktory, pak tato hodnota znamená, že jedinec je vůči nim odolný a neinklinuje v době provedení testu k
rizikovému chování.

UPOZORNĚNÍ - ETICKÉ PRINCIPY:
Jako tvůrci Psychodiagnostického systému WORKtest dbáme na velmi vysokou míru zabezpečení dat a na etiku jednání a interpretaci výsledků.●

Pracovat s  výsledky psychodiagnostického systému WORKtest  může jen osoba,  která je uvedena v předávacím protokolu,  je  námi odborně●

proškolená v interpretaci výsledků a má platné „Osvědčení o způsobilosti“ pro psychodiagnostický systém WORKtest.

Nemůžeme nést odpovědnost za nesprávnou interpretaci výsledků. Je nutné ve zvýšené míře dbát etického kodexu a presunkce neviny, zejména u●

zjištěných rizikových faktorů, které jsou součástí hodnocení, stejně tak, jako slabší stránky jedince, které se ve výsledcích projeví.

Všechny vygenerované výsledky musí být v zájmu ochrany osobních dat a citlivých údajů uloženy na bezpečném místě v souladu se zásadami●

ochrany osobních údajů a zákonem.

Upozorňujeme uživatele psychodiagnostiky WORKtest, že výsledky softwaru mají poradní charakter, a i  přes vysoký korelační koeficient 0.92●

(vysoká míra přesnosti) nezabezpečují stoprocentní spolehlivost. V případě spolehlivosti testu pod 75 %, kterou uživatel uvidí ihned po vyplnění
testu v hlavním menu respondenta, doporučujeme test opakovat. Při hodnotě pod 65 % obdrží respondent email s výzvou k opakování testu. Z
našeho pohledu je test nevalidní, ačkoliv výsledky mohou být interpretovatelné.

Komplexní výstup psychodiagnostiky WORKtest obsahuje 2 části. Jedna je popisová, ve které je uveden přehled a popis hodnotících kriterií a●

grafická část, ve které je uvedena procentuální hodnota každého měřeného kritéria. Závěr je doplněn o celkové skóre (rovněž vyjádřeno barevnou
škálou i procentuální hodnotou), porovnání s normou populace a doporučením. Popisovou část nedoporučujeme interpretovat bez grafické části!
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