
Instrukce k administračnímu a vyhodnocovacímu systému 

standardizační studie Škály pro posouzení adaptivních schopností u dětí ve věku 5 – 15 let 

Přístup pro respondenty 

1) Přístup pro správu respondentů je (zatím) z této adresy:  

https://diagnostika-vyzkum.npi.cz/ 

 

2) Pro první přihlášení využijte přidělený přihlašovací kód (klíč), který vložíte do políčka označeného číslem 1, 

viz obrázek níže. 

 

 
 

3) Při prvním přihlášení do elektronického dotazníku se Vám zobrazí číselný PIN, který po Vás bude systém 

vyžadovat pro opakované přihlášení. Je nutné si tento PIN poznamenat nebo vytisknout. 

 

 
 

4) Pro kontrolu, že jste si správně poznamenali kód PIN, se po zobrazení PINu dané políčko vymaže. Pro 

pokračování k dotazníku systém vyžaduje zadání správného PINu.  

  

https://diagnostika-vyzkum.npi.cz/


 

5) V případě, že PIN nezadáte nebo jej zadáte špatně, systém umožní znovu správný PIN zobrazit. 

 
6) V samotném elektronickém dotazníku je vždy pro postup na další stranu nutné vyplnit všechny povinné 

otázky na stávající straně dotazníku. V případě, že vyplněny nejsou, systém Vás upozorní varováním a 

zvýrazněním políček s chybějícími odpověďmi (viz obrázek níže). 

 

 
 

7) Odpovídání v elektronickém dotazníku je možné přerušit a vrátit se k němu opakovaně. Pokud chcete 

průběžně uložit rozpracovanou část stránky, provedete tak tlačítkem „Uložit postup“ (viz číslo 1) na obrázku 

níže. K automatickému uložení odpovědí dojde také v případě, že se z dotazníku odhlásíte tlačítkem 

„Odhlásit se“ (viz číslo 2). 

 

  



 

8) Při postupu na poslední stránku se Vás systém zeptá, zda máte zájem o zařazení do slosování o věcné ceny. 

V případě zájmu Vás požádá o vložení kontaktního e-mailu (viz čísla 1 a 2 na obrázku níže). E-mailová adresa 

se uloží teprve po kliknutí na tlačítko „Dokončit dotazník“ (viz číslo 3), při uložení je šifrována a je uchovávána 

odděleně od Vašich odpovědí. 

 

 

9) Po dokončení dotazníku již není možné se k vyplňování dotazníku vrátit.  

 

10) Respondentovi rodičovského posouzení bude po dokončení dotazníku zobrazena stránka s výsledky. 

 

11) Po opakovaném zadání kódu a PIN je možné výsledkovou část znovu zobrazit. Tuto část je také možné 

vytisknout či uložit ve formátu pdf. Stránka s výsledky bude dostupná po dobu 3 měsíců od dokončení 

dotazníku.  

 

Ve výsledkové části pro rodiče je následující instrukce pro interpretaci výsledků: 

Ve výsledcích je hlavním údajem pro každou sledovanou oblast percentil za celý soubor dětí stejného věku. Ten 

uvádí, kolik procent dětí dosáhlo u otázek v dané oblasti slabšího výsledku, než posuzované dítě, tj. kolik procent dětí 

je ve srovnání s posouzeným dítětem více závislé na pomoci svého okolí.  

 

Percentil je ve výsledkové části zobrazen graficky – modrá část grafu označuje podíl dětí ze skupiny vrstevníků, jejichž 

rodiče posoudili jejich adaptivní chování jako horší, než Vy u svého dítěte (viz obrázek níže, číslo 1). 

 

U každé oblasti uvádíme také slovní komentář, který interpretuje získanou hodnotu jako slabší výsledek (méně 

osvojená dovednost a v důsledku toho nižší míra samostatnosti), průměrný výsledek (podobný, jako má většina dětí) 

nebo nadprůměrný výsledek (v porovnání s ostatními dětmi lépe osvojená dovednost, tj. větší než očekávaná 

nezávislost na pomoci rodičů a okolí v této oblasti). 

 

 


