
POROVNÁNÍ PARTNERŮ A PARTNERSKÁ KOMPATIBILITA
Blahopřejeme  vám  k  zakoupení  PartnersTestu,  který  je  jedním  z  produktů
psychodiagnostického nástroje WORKtest. Zřejmě patříte mezi ty, kteří si uvědomují, že
kvalitní vztahy jsou základním stavebním kamenem spokojeného, kvalitního a
dlouhého života.

Říká se, že vztahy jsou věda. My toto rčení bereme doslova a přinášíme spolehlivé
vědecké metody i  do oblasti  partnerských vztahů. Je naším přáním, abyste využili
výsledky testu efektivně a účelně pro navázání, udržení nebo zkvalitnění vašich
vztahů, založených na vzájemném respektu, hodnotách a úctě. I když je náš přístup
vědecký, netroufáme si tvrdit jaká míra podobnosti či odlišnosti je pro vás optimální. To
záleží na daném parametru, vašem osobním nastavení, aktuálních hodnotách a potřebách.
Proto nabízíme i osobní konzultace pro ty, kteří chtějí jít více do hloubky a řešit konkrétní
oblasti s odborníky.

Ať vám PartnersTest dobře poslouží a zkvalitní váš vztah.  Za PartnersTest tým,
autorka Mgr. Eva Urbanová. 
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PARTNERSKÝ Test (vztahová kompatibilita) Počet osob: 2

 Skóre  Položky  Osoby Nerozvinutá
0-50%

Dostatečná
51-65%

Rozvinutá
65-75%

Dominantní
75-100% Výsledek

 A. OSOBNOST

 72% Emoční inteligence, porozumění -
(empatie, intuice)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

72%
72%

 67.5% Samostatnost, iniciativa (aktivita,
cílevědomost)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

67.5%
67.5%

 59.5% Hodnoty (respekt, úcta, důvěra)
 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

61%
58%

 B. PSYCHIKA

 68.5% Temperament Sangvinik
(energický, bezprostřední)

 

 adamova jitka (2017-12-07) 
 has zd (2017-12-07) 

 

74%
63%

 67% Spokojenost (well-being, osobní
pohoda)

 

 adamova jitka (2017-12-07) 
 has zd (2017-12-07) 

 

78%
56%

 66% Sebepoznání (sebenáhled-
realistický pohled na sebe)

 

 adamova jitka (2017-12-07) 
 has zd (2017-12-07) 

 

71.5%
60.5%

 59.5% Psychická stabilita (schopnost
odolávat stresu a zátěži)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

65%
54%

 58% Závislost na partnerovi
(submisivita / dominance)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

58%
58%

 56% Energetický potenciál
(energičnost, dynamika)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

56%
56%

 54.5% Temperament Cholerik (akční,
dynamický, výbušný)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

54.5%
54.5%

 53% Sebedůvěra, sebevědomí
(sebeúcta)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

54.5%
51.5%

 38.5% Temperament Flegmatik (klidný,
rozvážný)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

55.5%
21.5%

 23.5% Temperament Melancholik
(emotivní, prožívající)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

23.5%
23.5%

 C.SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

 63.5% Flirtování (harassment,
provokování, svádění)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

69%
58%

 60% Sexuální vitalita (apetit,
činorodost)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

65.5%
54.5%

 54.5% Sexuální vázanost na partnera
(věrnost)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

54.5%
54.5%

 D.VZTAHY

 69% Komunikace, řešení problémů
(priority, kompromisy)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

69%
69%

 66.5% Péče, podpora, pomoc (vstřícnost)
 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

72%
61%

 65.5% Rozhodování v tísni (zachování
chladné hlavy)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

76.5%
54.5%

 64% Vztah k dětem (odpovědnost,
rozvoj, výchova)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

69.5%
58.5%

 63.5% Seznamování (smělost, opatrnost)
 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

63.5%
63.5%

 59% Vztah k penězům (hospodárnost)
 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

60.5%
57.5%

 E.RIZIKOVÉ FAKTORY CHOVÁNÍ

 60.5% Impulzivita (podrážděnost,
konfliktnost)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

62%
59%

 49.5% Návykové látky (otevřenost k
závislostem)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

57.5%
41.5%

 46.5% Nevyzpytatelnost (neprůhlednost,
mlžení)

 

 adamova jitka (2017-12-07) 
 has zd (2017-12-07) 

 

53%
40%

 43% Zvědavost (nutkání prověřovat)
 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

55%
31%



 42.5% Prospěchářství (kalkulování na
výhody)

 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

54.5%
30.5%

 37.5% Žárlivost (podezírání, ulpívání)
 

 has zd (2017-12-07) 
 adamova jitka (2017-12-07) 

 

56%
19%



POROVNÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO SKÓRE – VZTAHOVÁ KOMPATIBILITA:

PARTNERSKÝ Test (vztahová kompatibilita) Počet osob: 2

 Položky Nerozvinutá
0-50%

Dostatečná
51-65%

Rozvinutá
65-75%

Dominantní
75-100% Výsledek Celkové skóre

zd has  61.23%    
jitka adamova  57.77%    

POROVNÁNÍ PARTNERŮ

Představuje unikátní funkci psychometriky WORKtest, určenou pro partnerské vztahy. Jedná
se o účinný systém komplexního pohledu na základě přesně měřených ukazatelů výstupu.
Výsledky dat lze efektivně a účelně využít pro navázání, zkvalitnění, či udržení spokojených vztahů,
založených na vzájemném respektu, hodnotách a úctě. U porovnání partnerů máte možnost
sledovat  jednotlivé  hodnoty,  vidět  silné  a  slabší  stránky,  rizikové  faktory  chování.  Všechny
výsledky jsou uvedeny v procentech a odráží skutečný stav v době měření. 

Závěrečné skóre v grafické části testu jednotlivce ukazuje z hlediska normy populace na
kredibilitu  (kvalitu,věrohodnost, spolehlivost jedince a vhodnost pro partnerský vztah). V rámci
porovnání  shody  obou  partnerů  hodnotíme  výsledky  pomocí  výsledné  kombinace
barevných  škál:

Stejné  barvy  v  závěrečném  skóre  ukazují  na  podobnost  partnerů.  Znamená  to,  že
kompatibilita partnerů (vzájemná shoda) je v rovnováze. Takovými kombinacemi může být například:
modrá-modrá, oranžová-oranžová, žlutá-žlutá. Šedá-šedá je sice v rovnováze, ale  projevuje se
oslabeným potenciálem hodnot (viz. doporučení u závěrečného skóre jednotlivců).
Kombinace barev poukazuje na rozdíly mezi závěrečným skóre partnerů, což může znamenat
rozdílnost partnerů od významných hodnot po středně významné až nevýznamné.

Významné rozdíly určuje kombinace barev šedá-žlutá. Podobnost a kompatibilita partnerů je●

zde nízká až velmi nízká.
Střední rozdíly určuje kombinace barev šedá-oranžová a modrá-žlutá. Zde se podobnost i●

kompatibilita partnerů přibližuje. 
Nižší rozdíly určuje kombinace barev šedá-modrá, modrá-oranžová, oranžová-žlutá.●

Podobnost partnerů je vyšší než u středních a významných rozdílů, což znamená i vyšší míru
partnerské kompatibility, shody. Vztah může být vyvážený.

V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte naše vztahové kouče, kteří vám rádi poradí na telefonním
čísle: 777022543, nebo na emailu: ed@worktest.cz. Seznam vztahových koučů najdete na stránce
www. partnerstest.cz pod odkazem „Konzultace“.

mailto:ed@worktest.cz
http://www. partnerstest.cz/


JAK ČÍST BAREVNÉ ŠKÁLY V GRAFICKÉ ČÁSTI:
Upozorňujeme, že zjištěný stav je aktuální, může se tedy časem měnit.Proto doporučujeme test do 6 měsíců opakovat
a výsledky porovnat v čase. Z dosažených výsledků není žádoucí dělat unáhlené závěry,a proto případná rozhodnutí
dělejte uvážlivě, popřípadě se poraďte s našími odborníky.

V případě, že se ve výsledku grafu objeví  "Žlutá barva" k dané položce,  znamená to,  že jedinec zde převyšuje●

požadavky na konkrétní vlastnost, dovednost, či chování. Dominantní dispozice znamená hodnotu 75 % a více. Zde již není
nutný další rozvoj, naopak je potřeba soustředit pozornost na jiné, slabší oblasti vyjádřené šedou, či modrou barvou v grafu,
pokud jsou pro partnerské soužití žádoucí a jejích hodnoty nedosahují normy populace. Jedná-li se o rizikové faktory, pak tato
hodnota znamená vysokou pravděpodobnost naplnění rizikového chování a jednání. V tomto případě doporučujeme zvýšit
pozornost – jedná se o vysokou míru rizika, kterou nepodceňujte.

V případě, že se ve výsledku grafu objeví "Oranžová barva" k dané položce, znamená to, že jedinec zde převyšuje●

požadavky na vlastnost, dovednost, či chování. Rozvinutá dispozice znamená hodnotu 65–75 %. Zde již není nutný další rozvoj
v této oblasti, naopak je potřeba soustředit pozornost na jiné slabší oblasti vyjádřené šedou, či modrou barvou v grafu, pokud
jsou pro partnerské soužití žádoucí a jejích hodnoty nedosahují normy populace. Jedná-li se o rizikové faktory, pak tato
hodnota znamená, že jedinec je k rizikovým faktorům přístupný a inklinuje k nim. Jedná se pak o zvýšenou míru rizika, kterou
nepodceňujte.

V případě, že se ve výsledku grafu objeví "Modrá barva" k dané položce, znamená to, že jedinec částečně splňuje●

požadavky na vlastnost, dovednost, či chování. Dostatečná dispozice znamená hodnotu 51-65 %. Tyto hodnoty jsou vhodné
rozvíjet v případě, pokud jsou pro partnerské soužití žádoucí a nedosahují normy populace. 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 kontraproduktivnímu chování dojít. V tomto směru se
jedná se o přijatelnou míru rizika, kterou nepodceňujte.

V případě, že se ve výsledku grafu objeví "Šedá barva" k dané položce, znamená to, že jedinec nesplňuje dostatečně●

požadavky na žádoucí úroveň vlastnosti, dovednosti či chování. Tato oblast charakterizuje nedominantní (méně výraznou),
slabší  stránku  jedince.  Nerozvinutá  dispozice  znamená  hodnotu  pod  50  %.  Tyto  oblasti  je  vhodné  rozvíjet.  Vhodným
interaktivním koučinkem, či prací pod vedením psychologa, lze dosáhnout žádoucí změny. Jednáli se o rizikové faktory, pak
tato hodnota znamená, že jedinec je vůči nim odolný a neinklinuje v době provedení testu k rizikovému chování.
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