
Návod k práci s dotazníkem
Posuzovací škála chování dětí předškolního věku

(pro učitelky mateřských škol, dle L. Hříbkové)

Dotazník je možné použít ve dvou formách:

elektronická verze:
Tato verze je určena k vyplňování přímo v počítači.

• Potřebné soubory a programy:
• Použijte soubor dotaznik.xls.
• K vyplnění je potřebný program MS Excel, případně Open Office Calc nebo 

jiný program schopný otevírat soubory ve formátu XLS (formát MS Excel). 
Doporučujeme komerční produkt MS Excel, pro nějž je dotazník 
optimalizován. Program Open Office Calc je součástí volně šířitelného 
kancelářského balíku Open Office (je k dispozici zdarma) a lze jej stáhnout 
z Internetu ze stránky www.openoffice.org. 

• Vyplňování elektronického formuláře:
• Psát je možno pouze do žlutě obarvených buněk tabulky, ostatní buňky jsou 

z bezpečnostních důvodů zamčeny.
• Potřebujete-li buňky odemknout, použijte v MS Excelu povel Nástroje, Zámek,  

Odemknout list (list není chráněný heslem). 
• Součty bodů nebo počet odpovědí jsou vypočítány automaticky.
• Celkové hodnocení je možné buď vepsat také elektronicky a potom celý 

soubor vytisknout nebo je možné soubor nejprve vytisknout a potom celkové 
hodnocení napsat na papír.

„papírová“ verze:
Tato verze je určena k vytisknutí a následnému vyplnění na papíře.
• Potřebné soubory a programy:

• Použijte soubor dotaznik-tisk.pdf.
• K otevření a vytištění je potřeba mít nainstalovaný volně šířitelný program 

Adobe Acrobat Reader. Tento program je k dispozici zdarma na Internetu např. 
na adrese http://www.slunecnice.cz/product/Acrobat-Reader (server 
Slunečnice).

• Poznámky k tisku:
• Pokud by se místo čitelného textu vytiskly nečitelné znaky, nastavte si 

v dialogovém okně pro tisk programu Adobe Acrobat Reader pod tlačítkem 
Další volby možnost Tisknout jako obraz.

Vyplňování 1. části dotazníku:
K dispozici jsou dvě možnosti vyplnění: buď vyberte vždy odpověď ANO nebo NE nebo 
odpověď obodujte.
Použijete-li systém ANO-NE, v elektronické verzi dotazníku vepište do příslušného řádku 
číslo 1 do sloupce ANO nebo do sloupce NE. Program spočítá celkový počet odpovědí Ano a 
celkový počet odpovědí NE. V tomto případě nevyplňujte sloupce body.

http://www.slunecnice.cz/product/Acrobat-Reader
http://www.openoffice.org/


Vyberete-li bodování, můžete použít libovolný vámi zvolený číselný rozsah. Počet bodů 
zapište do sloupce body a nevyplňujte sloupce ANO ani NE. Program v elektronické verzi 
spočítá celkový počet bodů.

Vyplňování 2. části dotazníku:
V elektronické verzi zapisujte výběr jedné z nabízených možností odpovědí na otázku (zřídka 
– občas – často – téměř vždy) tak, že do příslušného sloupce zapíšete hodnotu 1. Díky tomu 
program v posledním řádku tabulky zapíše celkový počet jednotlivých možností odpovědí.

Celkové hodnocení:
celkové hodnocení dítěte netvoří program, ale posuzující pedagog na základě vyhodnocení 
jednotlivých částí dotazníku.


