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73 72 3 97 83 69

Hotovo 41 46 7 39 19

Správně 41 45 5 39 17

Chybně 0 1 2 0 2
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Upravené
skóre

41 44,75 4 39 16

THOMAS GIA

Celkové procento je vyvážená kombinace rychlosti vnímání, rychlosti a přesnosti práce s čísly,
logického uvažování, chápání významu slov a prostorové představivosti. Celkové procento
naznačuje odhad úrovně kandidátovy všeobecné inteligence, skládající se z přirozené (fluidní)
inteligence a z inteligence získané (krystalické). Význam tohoto hodnocení spočívá v
předpovědi, jak si povede hodnocený člověk při školení, jak rychle mu to myslí, jak dalece se
dokáže soustředit a jaký je jeho potenciál pro kariérní postup.

Tento člověk dosáhl nadprůměrného výsledku, patří k horním 34 % normativního rozsahu. To
naznačuje, že v případě nutnosti si dokáže rychle rozšířit schopnosti a naučit se novým
dovednostem. Na měnící se prostředí bude zřejmě reagovat rychleji než většina ostatních lidí a
také bude snadno, rychle a dobře zpracovávat i využívat nové informace.

LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ

73%

4-15
Nízké

16-34
Podprůměr

35-65
Průměr

66-85
Nadprůměr

86-96
Vysoké

Odpovězených otázek: 41 Správných odpovědí: 41

Testem na logické uvažování se hodnotí schopnost docházet na základě poskytnutých
informací ke správným úsudkům, rozumně uvažovat a také vyvozovat logické závěry. Rovněž
se zde zjišťuje schopnost hodnoceného člověka udržet informace ve své krátkodobé paměti a
řešit problémy podle ústních nebo písemných instrukcí. Vysoké skóre bude naznačovat i dobré
argumentační schopnosti.

Níže je uvedeno, jak si tento člověk vedl při testu na logické uvažování:

Patří k nejvyšším 34 % z normativního rozsahu.·
Vyvozování správných závěrů bude zřejmě rychlejší, než je obvyklé.·
Možná pro něho bude snadné udržet informace ve své krátkodobé paměti a přitom řešit
problémy podle ústních nebo písemných instrukcí.

·

Asi bude umět dobře argumentovat.·
Pravděpodobně dokáže rychle a dobře využívat poskytnuté informace.·
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RYCHLOST VNÍMÁNÍ

72%

4-15
Nízké

16-34
Podprůměr

35-65
Průměr

66-85
Nadprůměr

86-96
Vysoké

Odpovězených otázek: 46 Správných odpovědí: 45

Testem na rychlost vnímání se hodnotí schopnost rozpoznat různé detaily v daném prostředí,
včetně nepřesností v psaném textu, číslech a diagramech, dále pak schopnost ignorovat
nedůležité informace a rozeznat podobnosti i rozdíly ve vizuálních obrazcích. Tímto testem se
také hodnotí, jak rychle a přesně dokáže hodnocený člověk zjistit a ohlásit chybu/správnost. Je
to i test na správné pochopení a vnímání významu slov. Vysoké skóre naznačuje schopnost
porozumět systému označování něčeho písmeny a pochopit význam různých symbolů. Rovněž
ukazuje míru schopnosti rozpoznat, co se k sobě nehodí.

Níže je uvedeno, jak si tento člověk vedl při testu na rychlost vnímání:

Patří k nejvyšším 34 % z normativního rozsahu.·
Zřejmě bude rychle rozpoznávat nepřesnosti v psaném textu, číslech a diagramech.·
Vyhledávání chyb může být rychlejší než průměrné.·
Rozeznávání podobností a rozdílů ve vizuálních obrazcích bude zřejmě dobré.·
Možná je pro něho snadné ignorovat nedůležité informace.·

RYCHLOST A PŘESNOST PRÁCE S ČÍSLY

3%

4-15
Nízké

16-34
Podprůměr

35-65
Průměr

66-85
Nadprůměr

86-96
Vysoké

Odpovězených otázek: 7 Správných odpovědí: 5

Toto je test na dovednost zacházet s čísly a na zjištění základních schopností uvažovat
matematicky. Proto se dá použít jako ukazatel, jak spolehlivě dokáže hodnocený člověk
pracovat s číselnými pojmy. Hodnotí se schopnost pracovat v prostředí, kde se vyžaduje
pozornost a soustředěnost při používání čísel i provádění základních početních úkonů.

Níže je uvedeno, jak si tento člověk vedl při testu na rychlost a přesnost práce s čísly:
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Dosáhl velmi nízkého skóre z normativního rozsahu.·
Možná bude mimořádně nejistý při provádění početních úkonů.·
Zacházení s čísly bude pravděpodobně velice slabé.·
Zřejmě se bude za každou cenu vyhýbat zpracovávání číselných údajů.·
Pozornost a soustředěnost při používání čísel bude hluboce podprůměrná.·

Tímto testem se nezjišťují nějaké velké matematické schopnosti. Je-li však předpokladem pro
výkon pracovní funkce jistá početní intuice a/nebo schopnost rychle zacházet s čísly, bude
velmi nízké skóre dosažené v testu na rychlost a přesnost práce s čísly představovat určité
omezení.

K nápomocným opatřením by mohlo patřit:

Předávání číselných informací rozmanitými způsoby, např. pomocí grafů, obrázků,
soupisů, souhrnů atd.

·

Poskytnutí kalkulačky.·
Nechávat si vypracovat příslušné marže, slevy, nabídky atd. předem.·
Poskytování dodatečné podpory při vypracovávání rozpočtů, finančních plánů atd.·
Mít předem připravené vzorce, šablony a úkolové listy všude tam, kde je to možné.·

CHÁPÁNÍ VÝZNAMU SLOV

97%

4-15
Nízké

16-34
Podprůměr

35-65
Průměr

66-85
Nadprůměr

86-96
Vysoké

Odpovězených otázek: 39 Správných odpovědí: 39

Toto je test na znalost slov a rozsah slovní zásoby. Hodnotí se chápání významu velkého počtu
slov patřících k různým slovním druhům, a také dovednost určovat slova podobného nebo
opačného významu. Výsledky naznačí, jak dalece je hodnocený člověk schopen pracovat v
prostředí, kde se vyžaduje přesné porozumění psaným nebo ústním instrukcím. Lidé, kteří
dosáhnou dobrého skóre v tomto testu, si dokážou rychle osvojovat nové informace a zřejmě
by uspěli i při testech na všeobecné poznávací schopnosti.

Níže je uvedeno, jak si tento člověk vedl při testu na chápání významu slov:

Patří k nejvyšším 3 % z normativního rozsahu·
Výborně rozumí významům všeobecně používaných slov.·
Zřejmě má velmi širokou slovní zásobu.·
Pravděpodobně dokáže velmi přesně a souvisle vyjadřovat své myšlenky a nápady.·
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Asi si bude rychle osvojovat nové informace.·
Při zjišťování všeobecné inteligence by možná získal značně nadprůměrné skóre.·

PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST

83%

4-15
Nízké

16-34
Podprůměr

35-65
Průměr

66-85
Nadprůměr

86-96
Vysoké

Odpovězených otázek: 19 Správných odpovědí: 17

Testem na prostorovou představivost se hodnotí schopnost mysli vytvářet a přemísťovat
obrazce různých předmětů. Toto hodnocení přímo souvisí s testy na logické uvažování, neboť
se zde zjišťuje schopnost hodnoceného člověka používat mentální představivost při srovnávání
různých tvarů. Naznačuje míru schopnosti pracovat v prostředí, kde je prostorová představivost
předpokladem pro pochopení a správné plnění úkolů. Dosažené výsledky ukazují, zda se
kandidát hodí pro práci např. v oblasti průmyslového designu, kde je nutno si představovat, jak
se budou k sobě hodit různé tvary a vzory, aby vytvořily harmonický celek.

Níže je uvedeno, jak si tento člověk vedl při testu na prostorovou představivost:

Patří k nejvyšším 34 % z normativního rozsahu.·
Zřejmě se bude hodit pro práci např. průmyslového designera a konstruktéra.·
Bude pro něj snadné chápat a vyložit si technické výkresy, grafy a různé obrazce.·
Má dobrou prostorovou představivost.·

Thomas GIA

Tento test společně se všemi dalšími testy poskytne ukázku výkonnosti hodnoceného člověka
v době absolvování testu. Poznámky jsou návodem, který vám pomůže rozhodnout, zdali by
byl kandidát schopen vykonávat příslušné zaměstnání, nebo zdali by uspěl při všeobecném či
nějakém specifickém školení. Výsledky by se měly vzít v úvahu společně s dalšími faktory,
které by mohly být pro výkonnost důležité, tj. s praxí, dosaženým vzděláním, výsledky zkoušek,
předchozími absolvovanými školeními a s taktikou, jakou hodnocená osoba používá k vyřešení
konkrétních problémů. V každém případě a za všech okolností musí hodnocené osobě
výsledky vysvětlit a sdělit pracovník odborně vyškolený společností Thomas.
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POZNÁMKY PRO OSOBU VEDOUCÍ INTERVIEW

Následující poznámky mají připomenout osobě vedoucí interview některé ze základních
principů souvisejících s testováním pomocí GIA tak, jak se to podrobně probírá na seminářích
Thomas GIA. Jedná se o body zásadní důležitosti.

1. Hranice náhody

Hranice náhody se naznačí upozorněním na obrazovce. V takovém případě je nutné zjistit
důvody tak slabého výkonu, zvláště jsou-li skóre z jiných testů vysoká. Existují-li nějaké
pochybnosti o tom, že hodnocený jedinec neporozuměl příslušným instrukcím, pak lze celý test
zopakovat, ovšem pouze za předpokladu, že takové rozhodnutí nezvýhodní jedince, který
dosahuje nízkého skóre z jiných důvodů. Další variantou může být ohodnocení uchazeče jiným
způsobem, než nabízí právě tento testovací program. V každém z těchto případů je však nutno
velice pečlivě interpretovat celkové dosažené procento.

2. Výrazně vysoká a nízká skóre

Jestliže se výše jednoho či více skóre výrazně odlišuje od ostatních, znamená to nějakou
nekonzistentnost výkonu. Při správně vedeném interview by se měly zjistit důvody pro takové
nesrovnalosti, ovšem bez znejistění uchazeče např. naznačováním, že "nízké" skóre znamená
neúspěch. V mnoha případech tomu totiž tak není. Když se zjišťuje nějaké uspokojivé
vysvětlení pro jednotlivé nízké skóre, je potřeba se ptát tak, aby nevznikl dojem, že jediný test
postačil k vyřazení hodnoceného jedince z možnosti získat zaměstnání, nebo omezil jeho
možnosti pro další rozvoj. Ve většině případu tomu tak nebude. Při vyhodnocování výrazně
vysokých či nízkých skóre by se měly pečlivě zvážit individuální výsledky v tom smyslu, že by
se měl zaměstnavatel rozhodnout, zdali potřebuje spíše člověka pro pomalou, pečlivou a
nedozorovanou práci, nebo někoho rychlejšího, kdo se při plnění úkolu občas dopustí chyby.

3. Všeobecná doporučení pro zajištění objektivity

a) Před zahájením testů GIA vysvětlete postupy a metody, které budou následovat a ujistěte
se, že kandidát instrukcím porozuměl. b) Nikdy neuvádějte výsledky testu jako důvod pro
nepřijetí. c) Jestliže bude někdo prohlašovat, že jej znevýhodňuje nějaký kulturní/jazykový
a/nebo jiný hendikap, použijte GIA jako jeden z ukazatelů, který nemusí zásadně ovlivnit
ostatní součásti celého procesu. d) Pouze testy by se nikdy neměly používat pro zdůvodńování
rozhodnutí při propouštění zaměstnanců. Takové použití by se mohlo považovat za
neobjektivní.

Další informace o používaných metodách lze získat v letáku nazvaném Objektivní získávání
nových pracovníků a metody pro hodnocení, který je součástí všech materiálů pro semináře
Thomas.
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Graf profilu GIA: JANA UKÁZKOVÁ
GTI: 55

Skóre T
Logické

uvažování

Rychlost
vnímání

Rychlost a
přesnost
práce s

čísly

Chápání
významu

slov

Prostorová
představivost

Percentilové
zařazení GTI

73 99

71 98

69 97 Nejlepší 3 %

68 96

66 95

-

-

-

63 90

60 85 Nejlepších 14
%

-

58 80

57 75

55 70 Nejlepších 34
%

54 65 u

53 60

51 55

50 50

49 45

48 40

46 35

45 30 podprůměr

43 25

42 20

-

40 15 nízké

37 10

-

34 5

33 4

31 3 velmi nízké

30 2

27 1
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