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RNÉ MATERIÁLY

PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ
z 15.07.2013, 11:45 hodin

Kód probanda
íjmení
Jméno
k
Objednavatel
el testování

Sériové íslo:
Verze íslo:

D910001041
Pokus
Pokus
30;3 let

BFC6BC9F0D91
4.0.3

Vyhodnoceno:

Výsledky testování m že interpretovat pouze osoba s psychologickým a psychodiagnostickým vzd láním, v souladu
se Standardy pro pedagogické a psychologické testování, Testcentrum Praha, 2001.
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Osobní údaje
Základní údaje
Kód probanda

D910001041

Interní kód

Pokus

Datum registrace

Jméno

Pokus

el testování

Pohlaví

muž

íjmení

k (let; m síc )

28.3.2013

Objednavatel

30;3 let

Vzd lání

Ulice

Zam stnání
Pozice

PS

/ obec

Poznámka
66.19170§

Telefon (dom )

Škola

Telefon (práce)

ída

Fax
E-mail

Dopl ující údaj 1

Dopl ující údaj 2

Dopl ující údaj 3

Dopl ující údaj 4

Dopl ující údaj 5

Dopl ující údaj 6
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Mayer-Salovey-Caruso Test
emo ní inteligence
Adaptace Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT™)

Auto i John D. Mayer, Peter Salovey & David R. Caruso

Zp tná vazba pro

íjmení, jméno:

Pokus Pokus

k:

29 let

Pohlaví:

m

Datum vypln ní testu:

29.03.2013 00:00
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Výsledky testu MSCEIT
Vyplnil/a jste test MSCEIT který zjiš uje strukturu emo ní inteligence. Emo ní inteligence popisuje schopnost
zapojovat zám rn emoce do sociálních a analytických proces ešení problém . Emo ní inteligence je funkcí,
ve které se setkává myšlení a cít ní a je to d ležitá schopnost pro správné zacházení s vlastními emocemi i
emocemi druhých lidí.
V sou asném sociálním prost edí závisí i odborné a profesní úsp chy stále více na sociálním kontaktu, na
schopnosti pracovat a jednat s druhými lidmi. P edpokladem úsp šného sociálního kontaktu s druhými lidmi je
emo ní inteligence. Naše schopnosti vnímat, poznávat a ovládat emoce ovliv ují významnou m rou, jak
zacházíme sami se sebou i s druhými; jsou také podstatné pro osobní i profesní úsp chy.
MSCEIT m í pomocí osmi subtest

r zné aspekty emo ní inteligence. Vždy dva subtesty se slu ují do

jednoho rysu emo ní inteligence: (a) Vnímání emocí: schopnost správného vnímání a odhadu emocí, (b)
Využití emocí: schopnost vnímat vlastní emoce a využít je p i kognitivních procesech; (c) Porozum ní
emocím: znalosti o vzniku a vývoji emocí a jak se emoce v ur itých situacích projevují; (d) ízení emocí:
schopnost ovliv ovat emoce vlastní i emoce druhých.
Na základ zmín ných díl ích aspekt emo ní inteligence je možné ur it dv nad azené oblasti, kterými jsou
emo ní inteligence založená na zkušenosti a strategická emo ní inteligence. Emo ní inteligence založená na
zkušenosti popisuje míru vnímání a poznání emo ních událostí, schopnost vztahovat tuto zkušenost k dalším
vlastním zkušenostem a porozum t tak, jaký vliv mají tyto události na myšlení. Strategická emo ní inteligence
postihuje schopnost osoby porozum t významu emocí. Do toho se po ítá také pochopení d sledk emocí na
vztahy a zacházení s vlastními emocemi i emocemi druhých lidí. Tyto schopnosti na sebe p sobí vzájemn ,
takže celková hodnota emo ní inteligence odráží obecnou schopnost zacházení s emocemi. .
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Následující kresba ilustruje strukturu testu MSCEIT:

Jak interpretovat zp tnou vazbu:
Testový profil znázor uje výsledek, ve kterém je porovnán váš výkon v testu s výkony ostatních lidí.

Vlastní výsledek je rozd len podle subtest na ásti vnímání emocí, využití emocí, porozum ní emocím a
ízení emocí, jakož i do dvou obecn jších oblastí nazvaných emo ní inteligence založená na zkušenosti a
strategická emo ní inteligence. Sou ástí výsledku je také celková hodnota emo ní inteligence.

Výsledek je v tzv. EQ-skóru (emo ní inteligen ní kvocient). Tyto hodnoty jsou rozložené na škále – stejn jako
žná IQ škála – od 55 do 145, p emž pr
r je 100 a standardní odchylka je 15. Pokud je výsledek 100,
pak to znamená, že výsledek testu je srovnatelný s pr
rem ostatních lidí ze srovnávací skupiny. Hodnoty
mezi 85 a 115 m žeme vysv tlit tak, že se stále jedná o hodnoty v rámci širšího pr
ru. Hodnoty menší než
85 jsou podpr
rné, hodnoty nad 115 jsou nadpr
rné. Pro ilustraci se m žete podívat na následující
obrázek:
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Obrázek: Normální rozložení výsledk testu. Hodnoty pod k ivkou uvád jí, kolik procent lidí se nachází ve vyzna eném úseku. Hodnoty na ose
x uvád jí EQ-skór, hodnota na ose y relativní etnost.

Co zohlednit p i interpretaci psychologických výsledk testu:
Výkony nejsou vždy stejné, ale prom ují se. Ve výsledku testu se m že odrazit i aktuální stav lov ka.
Stavy jako hlad, únava, nálada atd. mohou mít vliv na výsledek v testech, jako je MSCEIT.
Osobnostní rysy, jako je nap íklad emo ní inteligence, nejsou p ístupné p ímému pozorování. Z tohoto
vodu se pokoušíme tyto rysy zjiš ovat pomocí dotazník nebo výkonových test . Tyto metody m ení
jsou ovšem jen nep ímými metodami a nemohou být proto nikdy tak p esné jako nap íklad m ení teploty.
Psychologické testové metody dokáží zjistit míru, resp. úrove , ur ité m ené vlastnosti vždy jen s ur itou
pravd podobností. Podobn jako nap . p i m ení rychlosti radarem je nutné po ítat s jistou chybou
ení.
Zde m ená tzv. „emo ní inteligence“ je pouze jedním aspektem osobnosti. V oblasti celkového výkonu
záleží také na obecné inteligenci, možnostech vzd lávání v dané oblasti, na motivaci, tvo ivosti,
hodnotovém žeb ku a dalších okolnostech. Z toho d vodu níže uvedené výsledky odrážejí pouze malou
ást z celkové výkonnosti.
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MSCEIT

Popis srovnávacího vzorku (standardiza ní vzorek):
Srovnávací vzorek osob pro MSCEIT je prozatím pouze p evzatý a skládá se z celkem 3653 osob. Podíl žen
(51%) a muž (49%) byl p ibližn stejný. V pr
ru bylo proband m 29 let. 2465 proband ukon ilo
gymnázium resp. m li maturitu. 1488 osob (59,3%) m lo jiné školní vzd lání. Osoby pocházejí z r zných
spolkových zemí N mecka a také z Rakouska. Vzorek se skládá ze školák , u
osob s r zným odborným zam ením
Dosažené výsledky mají tedy pouze orienta ní hodnotu

, student a zam stnaných

Vnímání emocí:
V pr hu všedního dne se stále setkáváme s r znými vlastními emocemi a emocemi druhých lidí. Také okolí
vysílá emocionální signály. Emoce obsahují d ležité informace o existujících vztazích a okolním sv .
Emo ní vnímání je schopnost uv domit si tyto emo ní signály a správn si je vysv tlit. .
Váš dosažený EQ-skór: 105
Váš dosažený percentil: 63
Využití emocí:
To, co cítíme, ovliv uje naše myšlení. Pokud je lov k smutný, vysv tluje si ur itou situaci asto jinak, než by
si ji vysv tloval ve stavu spokojenosti. Osoby, které jsou smutné nebo negativn lad né, mají sklony k ulpívání
na detailech a hledání chyb. Oproti tomu osoby, které jsou nalad né pozitivn , asto p icházejí s novými
nápady a hledání nových p ístup k ešení problém . Pokud víme, jaká nálada se nejlépe hodí pro ešení
ur itých situací, pak máme schopnost využít emoce.

Váš dosažený EQ-skór: 105
Váš dosažený percentil: 63
Porozum ní emocím:
Porozum ní emocím obsahuje schopnost poznávat a porozum t emocím v jejich komplexních souvislostech.
Tato schopnost je užite ná p i hledání odpov di na otázky jako: Pro se cítíme š astní? Jak se bude cítit m j
ítel/má p ítelkyn , když mu/jí to eknu? Co se stane, když mu/jí to eknu?

Váš dosažený EQ-skór: 99
Váš dosažený percentil: 47
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ízení emocí:
Kompetentní zacházení s emocemi je d ležitý p edpoklad efektivního jednání. V mnoha situacích je užite ný
otev ený p ístup k pocit m, ze kterých se m žeme u it a získávat informace pro p im ené rozhodování a
konání. V jiných situacích je oproti tomu užite né odpoutání od emocí, ke kterým se p ípadn m žeme vrátit
pozd ji a zvládnout je až zp tn . ízení emocí obsahuje schopnost analyzovat své vlastní pocity a také je
ovliv ovat.

Váš dosažený EQ-skór: 96
Váš dosažený percentil: 39
Emo ní inteligence založená na zkušenosti:
Hodnota emo ní inteligence založené na zkušenosti se skládá ze složky vnímání emocí a využití emocí.
Obsahuje tedy informace o schopnosti identifikovat emoce a využívat je produktivn na podporu myšlení. Tyto
schopnosti se vztahují k základním proces m, které mají vztah k emocím.

Váš dosažený EQ-skór: 106
Váš dosažený percentil: 66
Strategická emo ní inteligence:
Strategická emo ní inteligence se skládá ze složky znalosti o emocích a ízení emocí. Strategická emo ní
inteligence obsahuje odpovídající nad azené v domé emo ní procesy. Tyto složky reflektují zp sob, jakým
emýšlíme o emocích, jak se vyvíjejí v ase, jak jsou regulovány a jak je možné za adit ízení emocí do
zných sociálních situací. Jako strategické jsou tyto složky ozna ené proto, že jedinec m že využít tyto
informace pro dosažení ur itých osobních a sociálních pot eb a cíl , pro volbu správných krok k t mto cíl m
jak pro sebe, tak pro ostatní.
.
Váš dosažený EQ-skór: 97
Váš dosažený percentil: 42
Celková hodnota emo ní inteligence:
Celkový skór testu MSCEITTM vyjad uje obecnou schopnost jedince poznávat emoce, v dom a kontrolovan
je za lenit do vlastního uvažování a jednání. Celková hodnota emo ní inteligence je odrazem celkového po tu
bod , které byly dosaženy v testu MSCEIT.

Váš dosažený EQ-skór: 103
Váš dosažený percentil: 58
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Následující profil nabízí souhrn vašich výsledk a ukazuje, jak na tom jste v té které oblasti ve srovnání s
dalšími lidmi.
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MSCEIT - Test emo ní inteligence - (Standard)
Standardiza ní soubor - percentily - percentily
min

-s
0.5

2

5

10

m
20

30

40

50

+s
60

70

80

max
90

95

98

99.5

48.46 58
45.46 58

Vnímání emocí

52.1 48
38.57 42
46.96 60

Porozum ní emocím

Využití emocí
ízení emocí
Emo ní inteligence založená
na zkušenosti
Strategická emo ní
inteligence
Celková hodnota emo ní
inteligence

45.34 41
46.15 54
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MSCEIT - Test emo ní inteligence - (Standard)
Standardiza ní soubor - percentily - percentily
Celková doba trvání [min]: 32:27

Parametr
Vnímání emocí
Využití emocí
Porozum ní emocím
ízení emocí
Emo ní inteligence založená na zkušenosti
Strategická emo ní inteligence
Celková hodnota emo ní inteligence
Subtests
Subtest A
Subtest B
Subtest C
Subtest D
Subtest E
Subtest F
Subtest G
Subtest H
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Hrubý skór
48.46
45.46
52.1
38.57
46.96
45.34
46.15
53.41
44.76
55.78
30.59
43.5
46.16
48.42
46.55

Skórováno:

Standardní skór
58
58
48
42
60
41
54
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Vnímání emocí
Standardiza ní soubor - percentily - percentily

Hrubý skór:
Vynechané:

48.46

58

Standardní skór:

58
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m
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+s
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9 9 9 9 .5

max

Vnímání emocí

Využití emocí
Standardiza ní soubor - percentily - percentily

Hrubý skór:
Vynechané:

45.46

58

Standardní skór:

58
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Využití emocí
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Porozum ní emocím
Standardiza ní soubor - percentily - percentily

Hrubý skór:
Vynechané:

52.1

48

Standardní skór:

48

min
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-s
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50
m
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+s

90

9 5 97 9 8

9 9 9 9 .5

max

Porozum ní emocím

ízení emocí
Standardiza ní soubor - percentily - percentily

Hrubý skór:
Vynechané:

38.57

42

Standardní skór:

42
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Emo ní inteligence založená na zkušenosti
Standardiza ní soubor - percentily - percentily

Hrubý skór:
Vynechané:

46.96

60

Standardní skór:

60

min
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10

-s

20
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m

60
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+s

90
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9 9 9 9 .5

max

Emo ní inteligence založená na zkušenosti

Strategická emo ní inteligence
Standardiza ní soubor - percentily - percentily

Hrubý skór:
Vynechané:

45.34

41

Standardní skór:

41

min
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Strategická emo ní inteligence
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Celková hodnota emo ní inteligence
Standardiza ní soubor - percentily - percentily

Hrubý skór:
Vynechané:

46.15

54

Standardní skór:

54
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Celková hodnota emo ní inteligence
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