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Postup na zpracování testu 

Dobrý den, při zpracování testu se držte těchto instrukcí:  

 

1. Klikněte na link  
https://test.worktest.cz/?f_uid=0372edeee009714d16bce586994b06f3 (česky) 

https://test.worktest.cz/?f_uid=0372edeee009714d16bce586994b06f3&l_id=2           (anglicky) 
2. vyplňte údaje v tabulce 

3. odklikněte políčko "založit test" - spustí se Vám testovací část. Držte se všech pokynů a 

instrukcí.  

 

DOPORUČENÍ:  

• Na test si udělejte čas, trvá maximálně do 20 minut. 

• Od testu neodcházejte, není možné se k němu vrátit. 

o Test nezpracovávejte na mobilu – v době testu si ho prosím vypněte! 

o Testu věnujte náležitou pozornost. Test zpracovávejte v psychické pohodě a dobrém 

rozpoložení! 

o Test nikdy nezpracovávejte po 20 hodině, pod vykazujete známky únavy.  V případě, že jste 

noční typ jedince zpracovávejte test, pokud jste v dobré psychické kondici. Obecně však platí 

zásada do 19 hodin.  

• I když testování „obecně“ vyvolává negativní, či skeptické pocity, přistupujte k testu pozitivně, neboť 

Vaše projevy se pak ve výsledku WORKtest® projeví. 

UPOZORŇENÍ:  

• Jedná se o přihlášení vzdáleného přístupu, a tak výsledky hned po jeho zpracování neuvidíte. Budou 

uloženy na hlavním zabezpečeném serveru administrátora společnosti Assessment Technology, s.r.o 

pod IP adresou (pouze číselný kód). Společnost je řádně registrována u ÚOOÚ. 

• Pokud test zpracováváte pro nějakou společnost, výsledky jsou bezpečně uloženy v administrátorském 

kontě společnosti pod IP adresou (pouze číselný kód)., která má oprávnění výsledky interpretovat. 

• Pokud by se vyskytly jakékoliv obtíže, nebo si nebudete vědět rady, kontaktujte nás na 

renata.safrova@centrum.cz, nebo na 732129786.  
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