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Upozornění
1. Přístroj smí být používán k účelu a způsobem určeným v tomto návodu.

2. Přístroj  smí  být  provozován  pouze  s  příslušenstvím  dodávaným  nebo  doporučeným
výrobcem.

3. Bezpečnost je zajištěna při splnění následujících podmínek:

• přístroj spolupracuje s výpočetní technikou napájenou ze zdroje malého bezpečného
napětí, nezávislého na rozvodné síti (napájení z vnitřního zdroje)

• přístroj spolupracuje s výpočetní technikou napájenou ze zdroje malého bezpečného
napětí, který odpovídá svým konstrukčním provedením předmětným normám a je
typově schválen (Notebook vybavený síťovým napáječem)

• přístroj  spolupracuje s  výpočetní  technikou napájenou z elektrorozvodné sítě,  jež
svým bezpečnostním provedení odpovídá příslušným normám.

4. Nepoužívejte  přístroj  ani  jeho  části,  pokud jsou  mechanicky  poškozeny,  nebo  vykazují
odchylky od správné funkce.

5. Před prvním propojením klávesnice  a  počítače  si  podrobně  prostudujte  manuál  k
instalaci, především kapitoly o instalaci USB driverů a nastavení sériového portu.

6. Za předpokladu dodržení pokynů uvedených v tomto manuálu je životnost přístroje 7 let.

7. Žádáme uživatele přístroje, aby se obraceli na výrobce nejen v případě závady, ale i se
svými  dotazy,  připomínkami,  postřehy  a  zkušenostmi.  Vaše  informace  budou
důležitými podněty k dalšímu rozvoji.
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1 Rychlý návod

1.1 Spuštění programu
• Připojte pedály k přístroji a přístroj propojte s počítačem pomocí portu USB.

• Program PDS spusťte pomocí zástupce na ploše nebo v menu Start:

1.2 Nová osobní karta
• Do seznamu osobních karet vložte nový záznam - tlačítko „Nový“ :
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• Vyplňte  kartu  (viz  červený  rámeček na  obrázku)  -  Povinný  údaj  je  „Příjmení“ .  Kvůli
normovanému hodnocení zadejte také datum narození „Dat. nar.“ . Ostatní kolonky vyplňte
dle potřeby.

• Uložte kartu - tlačítko „Uložit“ :
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1.3 Spuštění testovací série
• Spusťte standardizovanou sérii determinačních testů tlačítkem „1-Determinační“ :
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1.4 Testování
• Proběhne cca 15 minutová série testů:

• Testovaná osoba bude v průběhu testů instruována:
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1.5 Konec testování
• Po  skončení  testování  bude

testovaná  osoba  vyzvána  k
přivolání obsluhy.

• Pro pokračování stiskněte tlačítko
„Dále“ :

1.6 Výsledky testů
Výsledky normované série testů otevřete stiskem tlačítka „Normované výsledky“:
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1.7 Vyhodnocení
Pro  vyhodnocení  výsledků  testů  použijeme  tabulku  souhrnného  hodnocení  se  zvýrazněnými
kolonkami uvádějícími  počty reakcí (N),  reakční čas (T)  a především hodnoty  percentilů (Q) na
základě  norem. Dále lze použít  grafické zobrazení v podobě  krabicových grafů.  Pro zobrazení
legendy grafů  klikněte  v  okně  na  tlačítko  .  Výsledky lze  vytisknout  pomocí  tlačítka

. Podrobnosti viz kap. 4.1 Standardizovaná série determinačních testů. 

1.8 Soubor karet
Před testováním je vhodné nastavit požadovaný „soubor karet“ do kterého chcete novou osobní 
kartu zavést. Podrobnosti viz kap. 2.9 Soubor karet.

1.9 Poznámky
Program  je  dodáván  včetně  konfigurací  testů,  instrukcí  a  sérií  tak,  že  můžete začít  okamžitě
vyšetřovat bez definování vlastních testů.

Průběh  testu  lze  kdykoliv  zastavit  a  ukončit.  Po  stisku  klávesy  ESC  nebo  kliknutím  pravým
tlačítkem myši  je  test  zastaven a  zobrazeno menu jehož  položky umožňují  daný  test  ukončit,
případně ukončit kompletně celý průběh testovaní, podrobnosti viz kap. 3.2 Přerušení testování.

Obdobně jako pro determinační test jsou připraveny konfigurace testů, instrukce a série i pro testy
na  ověření  reakčního  času  a  dlouhodobé  pozornosti.  Postup  testování  je  stejný  jako  u
determinačních  testů  s  tím  rozdílem,  že  pro  reakční  čas  klikněte  na  tlačítko  2-Reakční a  u
vigilančního testu na tlačítko 3-Vigilanční.
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2 Hlavní obrazovka
Po  vyvolání  programu  je  zobrazena
úvodní  obrazovka.  Před  jejím
zobrazením může  být  položen  dotaz
na heslo, pokud je aktivní přístupové
heslo do programu (podrobně viz kap.
6.1 Hesla).

Na úvodní obrazovce je zobrazen pruh
s  menu,  pruh  s  tlačítky  pro  rychlé
volby  a  záložky  Osobní  karty  a
Konfigurace.  Záložky  lze  aktivovat
kliknutím na nadpis záložky, případně
prostřednictvím menu Osobní karty a
menu Konfigurace.

Záložka Osobní karty je rozdělena na
tři svislá okna pod pruhem ovládacích
tlačítek.  V  levém  okně  je  zobrazen
seznam  karet,  v  prostředním  okně
detail  vybrané  karty  (v  seznamu  je
vyznačena barevným podkladem) a v
pravém  okně  seznam  provedených
testů (pokud již nějaké jsou). 

2.1 Seznam osobních karet
Seznam karet je abecedně setříděn. Za příjmením, jménem a identifikačním kódem je v závorce
uvedeno osobní číslo karty, které slouží k jedinečné identifikaci.

Pokud je  na seznam posunut  kurzor  myši,  je  na dolním informačním řádku zobrazeno jméno
datového souboru včetně kompletní cesty jeho umístění.

Výběr karty je umožněn kurzorovými klávesami pro svislý posun (po jednom záznamu), klávesami
PgDn a PgUp (po stránkách). Dále kliknutím myši přímo na požadované kartě (v zobrazené části
seznamu) nebo kliknutím na tlačítkách zobrazených nad seznamem. Tlačítka umožňují  skok na
první  záznam, posun záznamu o jeden zpět,  posun záznamu o  jeden dále  a  skok  na poslední
záznam. Tlačítka, jako všechna ostatní, jsou doplněna bublinkovou nápovědou.

Aktuálně vybraná karta je v seznamu zvýrazněna barevným podkladem a v prostředním okně je
zobrazen její detail.

2.2 Osobní karta
V dialogovém okně  jsou  údaje  rozděleny na  dvě  části;  údaje,  které  vyplňuje  obsluha a  údaje
doplňované programem. Do druhé skupiny patří  Věk klienta,  Datum,  Čas a  Délka testování. Tyto
údaje jsou doplněny až po ukončení testování. Okno je aktivováno stlačením tlačítek  Nový nebo
Opravit.
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Postupně  se vyplňují  textové položky.  Mazat v nich lze klávesou  BackSpace a  DEL,  posouvat
kurzorovými klávesami. Zadaný údaj lze potvrdit klávesou ENTER nebo standardně klávesou TAB.
Položka  Pohlaví se mění kliknutím na tlačítku vpravo od položky.  Posun na další  položku lze
provést klávesou TAB.

Položku Poznámka lze zvětšit (a následně zmenšit) přes celé okno. Jsou tři způsoby: a) kliknutím na
malém tlačítku nad poznámkou se okno položky zvětší a následným kliknutím na tlačítku s modrou
šipkou umístěném vedle editačních tlačítek se okno zmenší; b) pokud stojíte na položce Poznámka,
stlačením F4 se poznámka zvětší a následně zmenší; c) dvojklikem myši v poli poznámky.

Osobní karta je uložena po stlačení tlačítka Uložit. Záznam lze uložit jen tehdy pokud je vyplněno
příjmení klienta. K uložení provedené změny nedojde, jestliže bude stlačeno tlačítko Storno.

Aby bylo možné osobní kartu uložit, musí být vyplněna alespoň  položka  Příjmení. Normy jsou
určovány podle věku testované osoby, a proto by měla být vyplněna také položka Datum narození.

Při prvním zadání data narození se v závislosti na pohlaví vygeneruje první část Rodného čísla.

2.3 Sekce kódů
Ve spodní  části  osobní  karty  jsou  umístěny položky  pro  volbu  identifikačních  kódů.  Je  vždy
zobrazen číselný kód položky a popis položky kódu. Kódy lze měnit kliknutím myši na tlačítka
vedle popisu kódu.

V programu jsou továrně nastaveny první čtyři kódy, které jsou rezervovány pro výpočet norem dle
zvolených kritérií. Ostatní kódy jsou označeny jako Volné a jejich definice lze nastavit dle potřeby
uživatele. Dvojklikem na názvu jednotlivých kódů budete nápovědou instruováni k nastavení kódu
dle Vaší potřeby.

Údaje o kódech jsou uloženy v textových souborech KODx.TXT, kde x je číslo kódu. Tyto soubory
jsou  uloženy  ve  stejném  adresáři  jako  hlavní  program  PDS.EXE  (standardně  c:\GETA\PDS).
Struktura souborů s položkami kódu je jednoduchá - první řádek v souboru definuje název kódu,
další řádky položky (hodnoty) kódu. Položky jsou v programu číslovány vzestupně, tak jak jdou za
sebou a od nuly (kromě prvního řádku, ten je vynechán).

2.4 Popis tlačítek
Nový

Do seznamu osob založí nový záznam a aktivuje dialogové okno "Osobní karta". Vyvolaná funkce
musí být ukončena tlačítky Uložit nebo Storno.

Opravit

Umožní  provést  úpravy do  již  dříve  zadaného  záznamu.  Vyvolaná  funkce  musí  být  ukončena
tlačítky Uložit nebo Storno.

Storno

Tlačítko zajistí, že žádná změna provedená v osobní kartě nebude uložena.

Uložit

Tlačítko zajistí uložení vyplňované osobní karty. Uložení je umožněno pouze je-li vyplněna položka
Příjmení, která slouží ke třídění seznamu karet.
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2.5 Funkce v seznamu karet
Vyhledání

Klienta lze vyhledat tak, že se do pole Hledat pod seznamem karet napíše část jeho příjmení. 

Kopie záznamu

Záznam vybraného klienta lze zdvojit aktivováním menu Osobní karty / Kopírovat. Je vytvořena
nova karta se shodnými položkami, ale bez uložených testů a položek souvisejících s testováním. V
seznamu karet se záznam zobrazí až po uložení (tlačítko Uložit) a nový záznam je pak zařazen pod
kopírovaný záznam. Četnost kopírování záznamu daného klienta není nijak omezena.

Vymazání záznamu

Vymazat vybraného klienta ze seznamu je možné aktivováním menu Osobní karty / Vymazat. Před
smazáním klienta je nejprve zobrazen potvrzující dotaz:

POZOR !!! Smazaný záznam včetně uloženého průběhu testování již nelze obnovit!

Tisk záznamu a seznamů karet

V menu Osobní karty / Tisk jsou k dispozici následující tiskové sestavy:

Karta osoby

Seznam osobních karet dle příjmení

Seznam osobních karet dle data vložení

2.6 Export a import záznamů
Funkce export/import umožňují přenos výsledků mezi počítači. Můžete například v terénu provést
testování  na notebooku a  pak na jiném PC v kanceláři  data vyhodnotit  a  vytisknout  výsledné
sestavy. 

2.6.1 Export
Nejprve je nutné povolit výběr záznamů pro export. To lze provést buď pomocí položky Povolit
výběr více záznamů v menu Osobní karta, nebo z menu zobrazeného po kliknutí na pravém tlačítku
myši nad Seznamem karet. Všechny následující funkce lze vždy vybrat buď z menu Osobní karta
nebo z kontextového menu vyvolaného myší nad Seznamem karet.

Po povolení výběru lze klikáním myší v Seznamu karet označit / odznačit záznamy, které mají být
přeneseny, nebo lze najednou označit  všechny záznamy pomocí položky menu  Vybrat  všechny
záznamy. Dále v menu  aktivujte funkci Exportovat vybrané osoby, vyberte umístění kam mají být
exportovaná data uložena (např.  na disketu, Flash disk ap.),  zadejte jméno souboru (standardní
přípona souboru je EXP, není nutné ji zadávat, ale na konci jména souboru nesmí být tečka) a v
oknu  Uložit  jako,  klikněte  na tlačítko  Uložit.  Ještě  zde lze funkci  zrušit  tlačítkem  Storno.  Po
uložení exportovaných dat je zrušeno povolení exportu dat. Tuto funkci můžete předčasně zrušit
manuálně kliknutím na menu Zakázat Export dat.

2.6.2 Import
Položka menu Import Dat je určena k načtení exportovaných dat z jiného PC. Po aktivování funkce
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Import vyberte soubor a zvolte tlačítko Otevřít, případně Storno pro ukončení volby. Po ukončení
načítání  souboru a vytváření  záznamů  je  zobrazen dotaz,  zda má být  soubor s  importovanými
záznamy vymazán. Pokud je importovaný soubor poškozen, případně neobsahuje relevantní údaje,
je import ukončen a žádná data nejsou přenesena.

2.7 Zaslání anonymních dat
Za účelem tvorby  norem z naměřených dat je v menu  Osobní karty / Zaslání anonymních dat
umožněn export celého aktuálního souboru karet, přičemž jsou z karet osob vynechány osobní údaje
(Příjmení, Jméno, Rodné číslo). Export je umožněn dvěma způsoby, dle dostupnosti připojení na
internet.  Pokud je PC připojeno na internet,  lze  využít  automatické zaslání dat  na server  naší
společnosti. Pokud PC není připojeno na internet, lze uložit exportní soubor na do počítače a poté
jej zaslat emailem. V obou případech budete požádáni o vyplnění základních identifikačních údajů
potřebných k administraci při výpočtu norem. Při exportu postupujte dle instrukcí, které Vám budou
zobrazovány.

Proces  „Zaslání  anonymních dat“  použijte  až  ve  chvíli,  kdy k  tomu  budete  vyzváni  naší
společností! Děkujeme.

2.8 Export karty osoby do textového editoru
V  menu Osobní  karty  lze  aktivovat  export  karty  osoby  do  vybraného  textového  editoru.
Zaškrtnutím lze vybrat, která pole z karty osoby mají být vyexportována a do jakého formátu má
být export proveden (MS Word, OpenOffice, RTF Editor). Ve vybraném editoru je otevřen soubor s
vyexportovanou kartou osoby, který můžete dále upravovat a poté jej uložit a dále použít.

2.9 Soubor karet
Všechny karty ze seznamu včetně veškerých vyplněných informací a naměřených výsledků testů
jsou uloženy v tzv. „Souboru karet“. Tento soubor karet, neboli „databázový soubor“, je uložen na
pevném disku  počítače.  Uživatel  může založit  libovolný počet  souborů  karet  a  mezi  nimi  dle
potřeby přepínat a tím určovat, do kterého souboru bude uložena následující osobní karta.

Po instalaci a prvním spuštění programu je založen jediný soubor karet - „Ukázka.QDB“, který je
zároveň aktivní. V tomto souboru karet jsou uloženy ukázkové osobní karty s výsledky různých
testových sérií, které slouží pro ukázku možností hodnocení. Před prvním skutečným testováním je
vhodné založit vlastní nový soubor karet s unikátním jménem (např. „Data2012.QDB“). Dále je
vhodné založit nový soubor karet například v následujících případech:

• pro každý rok založit nový soubor karet (kvůli ochraně dat při případném kolapsu PC)

• při počtu karet vyšším než cca 500 (počet karet se píše pod seznamem karet)

• v  případě testování různých skupin osob

◦ samostatné soubory pro různé firmy

◦ samostatné soubory např. pro řidiče různých typů dopr. prostředků

◦ samostatné soubory pro různé důvody vyšetření (odebrané ŘO, dosažení věkové hranice,
požadavek zaměstnavatele, atd.)
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2.9.1 Nový soubor karet
Po aktivaci menu Soubor / Nový je zobrazeno dialogové okno, ve kterém lze procházet počítač a
zvolit  adresář,  kde  bude  nový  databázový  soubor  uložen.  Soubory  jsou  standardně  uloženy  v
adresáři C:\GETA\PDS\DATA (doporučujeme neměnit umístění souborů karet). Po výběru adresáře
napište  do  položky  Název  souboru jméno  nového  souboru  karet.  Soubory  mají  automatickou
příponu  QDB,  kterou  nemusíte  psát.  Po  založení  nového souboru  karet  bude  tento  soubor  v
programu aktivní a bude prázdný (v seznamu karet nebudou žádné karty). Do souboru můžete začít
zakládat nové osobní karty a spouštět testové série.

2.9.2 Přepínání mezi soubory karet
Mezi soubory karet můžete přepínat dvěma následujícími způsoby:

1. Po aktivaci menu Soubor / Otevřít  lze otevřít
již dříve vytvořený soubor karet. Po aktivaci
menu je zobrazeno dialogové okno, ve kterém
můžete zvolit adresář a jméno souboru.

2. Po aktivaci menu Soubor / Poslední otevřené
soubory   se zobrazí okno s možností výběru
mezi  7  naposled  otevřenými  soubory karet,
včetně  aktuálního.  V  tomto  seznamu  je  o
souborech několik základních informací, jako
je  datum  vytvoření  a  poslední  změny  a
velikost v kBytech.

2.9.3 Obnovení souboru karet
Program  PDS  pracuje  se  speciální  databází
Quick Databaze,  která  vytváří  databázové  soubory typu
QDB. V průběhu běhu programu jsou vytvářeny dočasné
(temporary) pracovní soubory, do kterých jsou ukládány
veškeré  změny  provedené  v  záznamech  karet  a  až  při
ukončení  programu jsou dočasné soubory převedeny na
aktuální databázi karet.

Toto řešení zajišťuje, že pokud dojde v průběhu činnosti
programu k chybě, která by měla za následek poškození
databázového souboru,  tak je  poškozen pouze pracovní
soubor nikoliv aktuální soubor. Na druhou stranu pokud
nebyl program korektně ukončen, není dočasný pracovní
soubor převeden na aktuální a veškeré změny tedy nejsou
do aktuálního souboru zahrnuty.

Program  je  vybaven  funkcí,  která  na  začátku  běhu
programu  zjistí,  že  při  předcházející  činnosti  nebyl
program  korektně  ukončen  a  že  byl  nalezen  pracovní
soubor karet, který lze obnovit. Po odsouhlasení hlášení se
program  pokusí  dočasný  soubor  obnovit  a  vytvoří
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databázi, která má stejné jméno jako aktuální databáze, jen je k tomuto jménu připojeno 12místné
číslo ve tvaru RRRR MM DD - hh mm, které udává datum a čas obnovy souboru.

Důrazně  doporučujeme provést  kontrolu  obnoveného souboru,  viz  menu Soubor  /  Otevřít,  zda
obnovený databázový  soubor neobsahuje data z předcházející činnosti, která nemusí být uložena v
aktuálním souboru! Případné záznamy lze do aktuální databáze přenést funkcemi export/import, viz
kap. 2.6 Export a import záznamů.

Funkci obnovení pracovního souboru karet vyvoláte tlačítkem  Akce. Oproti tomu tlačítko  Konec
provede vymazání pracovního souboru karet bez jeho obnovení. Volba Konec nemaže a ani jiným
způsobem  nezasahuje  do  aktuální  databáze  osobních  karet.  Maže  pouze  dočasné (temporary)
pracovní soubory, které nejsou uživatelskými funkcemi dostupné. 

Pokud je pracovní soubor karet natolik poškozen, že zablokuje činnost programu, je nutné program
ukončit ve Správci úloh systému Windows, který lze aktivovat kl. CRTL+ALT+DEL a v seznamu
úloh je třeba ukončit  úlohu  LOGO. Případně vypněte a zapněte počítač. Po následném spuštění
programu použijte volbu Konec! V tomto případě může dojít k tomu, že bude nutné znovu otevřít
aktuální soubor karet, viz menu Soubor / Otevřít.

3 Testování
Zahájení  testování  předpokládá,  že  jsou  definovány  testy a  instrukce,  sestavena série testů a
vytvořeny osobní karty testovaných osob.

3.1 Zahájení testování
Testování lze zahájit třemi následujícími způsoby:

Rychlá tlačítka:

V seznamu zvolte  kartu  (na které ještě  nejsou žádné uložené testy),  nebo zadejte  novou a  na
tlačítkové liště umístěné pod menu klikněte na jedno ze tří tlačítek se jménem požadované série. Po
kliknutí na některé z nich bude okamžitě zahájeno testování.

Po proběhnutí celé série testů je nastaven záznam v seznamu klientů a zobrazena karta testovaného
klienta včetně seznamu proběhlých testů.

Tlačítko „Všechny série“

Kromě 3 sérií pod tlačítky popsanými výše, lze spustit další série ze seznamu sérií, který se rozbalí
po aktivování tlačítka Všechny série.
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Kliknutí na některou sérii v seznamu, vyvolá testování stejně jako kliknutí na jedno ze tří tlačítek
pro rychlou volbu. Seznam lze skrýt tímtéž tlačítkem, které je nyní označeno Skrýt série.

Definice série

V seznamu zvolte kartu, klikněte na vyznačené tlačítko, nebo aktivujte menu Soubor / Spustit sérii,
vyberte požadovanou sérii,  kterou  můžete také upravit,  případně  vytvořte  novou a  klikněte  na
tlačítko Spustit.

3.2 Přerušení testování
V průběhu provádění testu lze test pozastavit  stlačením klávesy  ESC,  nebo kliknutím na pravé
tlačítko myši, následně je zobrazeno menu s volbami:

• Opakovat  test - právě  probíhající test začne znovu od prvního podnětu a předcházející
reakce v daném testu jsou vymazány. Do vyhodnocení není uložena informace, že test byl
opakován.

• Pokračovat -  průběh testování  pokračuje nezměněn dále.  Do vyhodnocení  není uložena
informace, že test byl pozastaven.

• Přeskočit  test - je ukončen právě  probíhající test, ale průběh testování pokračuje dalším
testem  v  sérii.  Při  vyhodnocení  jsou  všechny  nedokončené  podněty  označeny  jako
neprovedené.

• Ukončit sérii - je kompletně ukončen běh testování, nedokončené podněty testu, při kterém
byla ukončena série, jsou označeny jako neprovedené. Následující testy v sérii, které byly
zcela vynechány, nejsou do výsledků zahrnuty.

• Uzavřít menu - zruší menu a průběh testování pokračuje nezměněn dále. Do vyhodnocení
není uložena informace, že test byl pozastaven.

3.3 Ukončení testování
Činnost po proběhnutí celé série testů je řízena volbami Parametry
konce série.  Okno s volbami  je zobrazeno po aktivování  menu
Nastavení / Parametry konce série. 

Lze  zvolit  zda  má  být  zobrazena  zpráva  (zaškrtněte  volbu
Zobrazit)  informující  testovanou  osobu  o  ukončení  testování  a
definovat  text  této  zprávy.  Pokud  je  zaškrtnuta  volba
Požadovat heslo je  po  odsouhlasení  zprávy  o  konci  testování
požadováno heslo z důvodu, aby bylo zabráněno testované osobě
ovládat program po ukončení testování. Heslo je nutné vložit dvakrát, pokud se oba texty neshodují,
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je po stisku tlačítka Uložit zobrazeno chybové hlášení a texty je potřeba opravit. Heslo může zůstat
prázdné, ale pokud je zaškrtnuta volba  Požadovat heslo, je žádost o zadání hesla zobrazena a je
nutné ji potvrdit tlačítkem Konec bez zadání hesla.

Po  případném  odsouhlasení  zprávy  o  ukončení  testování  a  zadání  hesla  je  zobrazena  úvodní
obrazovka,  nastaven  záznam  v  seznamu  klientů  (kap.  3.1  Seznam klientů)  a  zobrazena  karta
testovaného klienta. 

Činnosti na konci testování se řídí volbami Parametry konce série pouze v případě, kdy je spuštěna
série testů. Pokud je spuštěn test samostatně, jsou po jeho ukončení přímo zobrazeny výsledky.

4 Vyhodnocení

4.1 Standardizovaná série determinačních testů
Jedná se o sérii determinačních testů, ke které jsou k dispozici normy v percentilech. Tyto normy
jsou implementovány přímo do programu a zobrazují se v souvislosti s výsledky testované osoby. 

Standardizovaná série se skládá z 9 hodnocených testů - 3x barevné podněty (B16, B12, B09),  3x
barevné podněty  s tóny (BT16, BT12, BT09) a 3x barevné podněty s  tóny a pedály (BTP16,
BTP12, BTP09). Testy používají 3 časové takty podávání podnětů - 1,6 / 1,2 / 0,9 [s] (čísla 16, 12,
09 v názvech testů). 

Hodnocení normované série se vyvolá tlačítkem  nad seznamem provedených 

testů v detailu osobní karty.

Pro každý test jsou zobrazeny následující informace:

• počet reakcí - správné, opožděné (definice viz  5.2 Determinační test), správné+opožděné,
chybné, vynechané a neprovedené (definice viz 3.2 Přerušení testování)

◦ POZOR! - Pokud jsou u některého testu neprovedené reakce, znamená to, že testované
osobě nebyly zobrazeny všechny podněty a hodnocení tohoto testu v percentilech není
validní!!!  U těchto testů je pole s označením „Neprov.“  zvýrazněno červeně.

• průměrný reakční čas pro správné, opožděné, správné+opožděné a chybné reakce

• normy dle věku -  určuje  do jakého percentilu  ze statistického výběru  v  určené věkové
kategorii spadá výsledek testu, zobrazeno pro správné a správné+opožděné reakce

• normy bez věku - určuje do jakého percentilu ze statistického výběru přes všechny věkové
kategorie spadá výsledek testu, zobrazeno pro správné a správné+opožděné reakce

• krabicový  graf -  zobrazuje  výsledek  testu  vzhledem  k  normám  pomocí  standardního
krabicového grafu (podrobně viz 4.1.1 Krabicový graf)
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Normy v percentilech (Q) slouží jako hlavní hodnoticí kritérium výsledku testu! Poskytují srovnání
výsledku testu se statistickým výběrem. Logika hodnocení je taková,  že čím vyšší  percentil  je
uveden, tím lepší je výsledek testu vůči statistickému výběru.

4.1.1 Krabicový graf
Mohou být zobrazeny dva typy krabicových grafů: s vodorovnou osou v počtech reakcí  nebo v
percentilech (podrobněji viz kap. 4.1.2 Parametry hodnocení).

Krabicový graf s vodorovnou osou v počtech reakcí:

Popis obrázku:

A spodní  hranice  zobrazené  oblasti,  hodnota  (počet  reakcí)  je  uvedena  nad  čarou  a  je  
podbarvena odpovídající barvou dle příslušnosti k normám (dle věku - žlutě / bez věku -  
oranžově)

B minimální hodnota zaznamenaná v souboru zdrojových dat pro normy

C 25. percentil (1. kvartil) - levý okraj obdélníku

D limitní hodnota percentilů - nastavitelná (menu: Nastavení) - červená plná čára

E počet reakcí vyšetřované osoby - modrý čtverec černě  orámovaný, světlý bod ve středu  
přesně určuje zobrazovanou hodnotu

F 50. percentil (medián) - přerušovaná šedá čára

G 75. percentil (3. kvartil) - pravý okraj obdélníku

H maximální hodnota zaznamenaná v souboru zdrojových dat pro normy

I horní  hranice  zobrazené  oblasti,  hodnota  (počet  reakcí)  je  uvedena  nad  čarou  a  je  
podbarvena odpovídající barvou dle příslušnosti k normám (dle věku - žlutě / bez věku -  
oranžově)

Poznámky:

Obdélník grafu je podbarven odpovídající barvou dle příslušnosti k normám (dle věku - žlutě / bez
věku - oranžově)

A a I  - Tyto hodnoty vymezují zobrazenou část grafu. Ve většině případů je levá hranice vyšší než
nula a z celého grafu je z důvodu přehlednosti zobrazena pouze ta část, která poskytuje maximální
informativní hodnotu. Vždy je zobrazen celý obdélník krabicového grafu, určená limitní hodnota
percentilů a samozřejmě počet reakcí vyšetřované osoby.
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B - Ve většině případů je tato hodnota mimo zobrazovanou oblast, která je z důvodu přehlednosti
zaměřena na důležitou část grafu. V takovém případě je pro zdůraznění této skutečnosti vodorovná
čára protažena před hranici "A".

D -  Limitní  hodnotu  percentilů,  která  je  vyznačena  červenou  plnou  čárou  lze  nastavit  (menu
Nastavení / Nastavení norem) na požadovanou hodnotu. Tento limit slouží pro rychlou orientaci ve
výsledcích a neurčuje výsledné hodnocení vyšetření.

Obecně:  V některých případech může být zobrazeno několik bodů (čar) přes sebe. Mnohdy je to
bod „H“  a „I“  a zvláště v pomalých testech často ještě „G“ , případně i další body. Je to způsobeno
rozložením statistického výběru dat, není to chyba zobrazení!

Krabicový graf s vodorovnou osou v percentilech:

Popis obrázku:

Nad grafy jsou zobrazeny černé číslice (0, 25, 50, 75, 100), které odpovídají hodnotě percentilů.

Mezi  grafy je  zobrazena  červená číslice (v  tomto případě  30),  která odpovídá limitní  hodnotě
percentilů  -  tuto  hodnotu  lze  nastavit  (menu  Nastavení  /  Nastavení  norem)  na  požadovanou
hodnotu.  Tento limit  slouží  pro rychlou orientaci  ve výsledcích a neurčuje výsledné hodnocení
vyšetření.

Modrý čtverec černě orámovaný - znázorňuje výsledek testu vyšetřované osoby (v percentilech),
světlý bod ve středu přesně určuje zobrazovanou hodnotu

Poznámky:

Obdélník grafu je podbarven odpovídající barvou dle příslušnosti k normám (dle věku - žlutě / bez
věku - oranžově)
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4.1.2 Parametry hodnocení
Vedle tabulky hodnocení je kromě Informací o vyšetření výběrové
pole Parametry hodnocení. V tomto poli lze kliknutím myši vybrat
následující volby:

Normy: Správné / Správné+Opožděné

Tato volba určuje,  zda budou v  tabulce  Výsledky testů zobrazeny  krabicové
grafy pro Správné reakce nebo pro  Správné+opožděné reakce. Tento výběr je
vyznačen barevným zvýrazněním odpovídajícího sloupce a označením řádků
písmeny N (počet reakcí) / T (průměrný čas reakcí) / Q (percentil).

Grafické hodnocení: Počty reakcí / Percentily

Tato  volba  určuje,  zda  budou  zobrazeny  krabicové  grafy  s
vodorovnou  osou  v  počtech  reakcí   nebo  v  percentilech.
Zobrazení  s  osou  v  počtech  reakcí  má  vysokou  vypovídací
hodnotu,  neboť  kromě  samotného  výsledku  zobrazuje  také
rozložení norem testu.

Zobrazení s osou v percentilech je velmi názorné a přehledné -
všechny grafy mají pod sebou srovnané pozice „krabic“ a je na
první  pohled  zřejmé,  do  jakého  percentilu  výsledky
jednotlivých testů  spadají.  Nicméně  z tohoto zobrazení nelze
usuzovat na rozložení norem.

Tabulka:  Kompletní výsl. / Základní výsledky

Tato volba určuje, zda budou v tabulce  Výsledky testů zobrazeny kompletně  všechny výsledky,
nebo pouze základní  výsledky důležité  pro hodnocení  testu -  budou vynechány počty reakcí  a
reakční časy pro opožděné, chybné, vynechané a neprovedené reakce.

Poznámka: Volbu  Základní  výsledky nelze  provést  v  případě,  že  jsou  u  některého  testu
neprovedené reakce! Hodnocení tohoto testu v percentilech není validní  a toto pole s označením
„Neprov.“  je zvýrazněno červeně. Z uvedených důvodů lze zobrazit pouze Kompletní výsledky, aby
nebyla zásadní informace o neprovedených reakcích skryta.

Limitní hodnota percentilů: Uživatelsky nastavitelná hodnota (viz 4.1.1 Krabicový graf).

Verze použitých norem: Udává verzi norem, ze kterých jsou vypočteny hodnoty percentilů a které
jsou zobrazeny v krabicových grafech.
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4.1.3 Tisk výsledků

V pravém dolním  rohu  okna  hodnocení  je  umístěno  tlačítko  ,  kterým  lze  vyvolat
tiskovou sestavu hodnocení.

V této tiskové sestavě  může uživatel několika volbami ovlivnit a přizpůsobit konečnou podobu
tisku. Jednotlivé volby mají popisné názvy jako: Centrovat, Orámovat stránku, Zobrazit okraj
tisknutelné oblasti, Převést na stupně šedi, atd.

Dle  potřeby  lze  změnit  „Hlavní  nadpis“  (Standardizovaná  série  determinačních  testů).  Další
možnosti  nastavení  lze vyvolat  stiskem tlačítka  ,  které otevře dialog popsaný v
kapitole 4.2.3 Tisk výsledků.

Samotný tisk se vyvolá tlačítkem , nebo se sestava ukončí tlačítkem .

4.2 Ostatní testy

4.2.1 Zobrazení výsledků
Tato funkce umožňuje vyvolat kompletní záznam průběhu testování vybrané testované osoby.

V  seznamu  osobních  karet  vyberte  kartu.  Výsledky  testů  lze  vyvolat  prostřednictvím  menu
Výsledky,  nebo  kliknutím  na  tlačítko  ,  které  je  umístěno  nad  seznamem
provedených  testů,  nebo  kliknutím  na  tlačítko  ,  které  je  umístěno  na  tlačítkové  liště  nad
seznamem karet. Menu i tlačítka jsou aktivní pouze pokud je v dané kartě uložen alespoň jeden test.
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4.2.2 Obecné funkce    
V okně  Výsledky jsou v záložkách uloženy
výsledky  testů  v  sérii.  Pokud  byla  série
předčasně  ukončena  jsou  ve  výsledcích
uloženy pouze testy před ukončením série.
Tabulky s výsledky požadovaného testu lze
aktivovat  kliknutím  na  nadpis  záložky,
respektive jméno testu.

Pro  každý  test  lze  zobrazit  tabulku
souhrnného (statistického)  vyhodnocení
testu  včetně  konfigurace  testu  a  detailní
hodnocení testu  (všechny  podněty).
Výsledky  determinačního  a  vigilančního
testu mohou být vypočteny po skupinách například o deseti podnětech. Počet podnětů ve skupině
lze zvolit, položka Počet podnětů ve skupině v záložce Skupiny. U vigilančního testu lze zobrazit
hodnocení  po  skupinách  ve  formě  grafu.
Pomocí  pravého  tlačítka  myši  lze  ovládat
režim zobrazení grafu (počet reakcí / čas, typ
reakce, atd.)

Pokud je zobrazen výsledek determinačního
testu ke kterému jsou k dispozici normy, je
hodnocení v percentilech zobrazeno v pravé
dolní  části  okna.  Zobrazené  normy  v
percentilech  jsou  ekvivalentní  k  zobrazení
Standardizované série determinačních testů,
viz  kap.  4.1.  Aktivováním  tlačítka  

dojde  k  zobrazení  tabulky  percentilů

(distribuce  percentilů)  pro  konkrétní  test,
věkovou skupinu a všechny věkové skupiny.
Aktivováním tlačítka   dojde k zobrazení
informačního listu norem.

Aktivováním  tlačítka   vpravo  nahoře
zobrazíte  okno  hodnocení  Standardizované
série  determinačních  testů (viz  kap.
4.1 Standardizovaná série determinačních testů).

4.2.3 Tisk výsledků
Hodnocení každého testu lze jednotlivě vytisknout. Po kliknutí na tlačítko  je zobrazeno menu,
které umožní vytisknout právě zobrazené výsledky daného testu, nebo aktivovat souhrnné tiskové
sestavy výsledků všech testů tlačítkem .

Před tiskem je zobrazen náhled sestavy. Ovládání v tomto okně je možné pouze pomocí myši a to
kliknutím na patřičném tlačítku s mnemotechnickými ikonami. U tlačítek je bublinková nápověda
pro rychlou orientaci v tlačítkách.
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Vzhled  sestav  ovlivňují  i  údaje  zadané  v  Parametrech  tisku.
Definovat  a  měnit  je  lze  po  aktivování  menu  Nastavení  /
Parametry tisku. Lze zadat nadpis, zápatí a kontaktní údaje, tyto
zadané údaje jsou vytištěny na souhrnných  tiskových sestavách a
Osobní  kartě.  K  dispozici  jsou  tři  předdefinované  volby  pro
hlavičku a zápatí sestavy a čtyři volby pro kontaktní údaje.

Zadané údaje jsou trvale uloženy a tak lze před tiskem rychle
zvolit  popis  testovaní  a  pracovníka,  který  testování  provedl,
případně vyhodnocoval.

4.2.4 Export výsledků
Kromě tisku mohou být výsledky uloženy do textového (ASCII) souboru nebo do schránky (obdoba
funkce Kopírovat resp. CTRL+C v textových editorech).

Schránka

Převod dat do schránky umožňuje předat data do libovolného tabulkového nebo textového editoru.
Data  jsou  formátována  pro  převedení  výsledků  do  tabulkového  editoru  (např.  MS  Excel,
OpenOffice Calc ap.) po převedení výsledků do textového editoru (např. MS Word, OppenOfffice
Write) je nutné vložené údaje zformátovat. 

Výsledky jsou do schránky uloženy po kliknutí na tlačítko , do jiného programu je přenesete tak,
že nastavíte kurzor na místo kam mají být údaje vloženy a stisknete CTRL+V nebo vyberete menu
Vložit. 

Textový soubor

Uložení dat  do ASCII souboru je určeno pro případné zpracování ve statistických programech.
Funkci aktivujte tlačítkem , následně vyberte adresář kam bude soubor uložen a zadejte jméno
souboru bez přípony.

Uložené údaje mají pevnou strukturu a jednotlivé položky jsou odděleny znakem středník “ ; ”. Na
prvním  řádku  ASCII  souboru  je  hlavička  s  popisem  jednotlivých  položek.  Příklad  souboru  s
uloženým souhrnným hodnocením determinačního testu:

Reakce;Po čet;Pr ům. reak. čas
správná;50;0,75
opožd ěná;0;-
správná + opož.;50;0,75
chybná;0;-
vynechaná;0;-
neprovedená;0;-

5 Definice testů, instrukcí a sérií
Program je dodáván včetně konfigurací testů, instrukcí a sérií tak, že
můžete začít okamžitě vyšetřovat. Kromě továrně definovaných testů,
instrukcí  a  sérií  lze  konfigurovat  neomezený  počet  dalších,  dle
požadavků uživatele. Toto je umožněno v záložce Konfigurace, která
se aktivuje z hlavní obrazovky (kap. 2) kliknutím na záložku.

Na záložce Konfigurace jsou na levé straně umístěna okna pro výběr
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disku, adresáře a testu. Na pravé straně jsou umístěny položky konfigurace jednotlivých typů testů,
instrukcí a série testů (viz dále). Výběr konkrétního testu, instrukce nebo série lze provést kliknutím
na nadpisu záložky, případně prostřednictvím položek menu Konfigurace.

5.1 Obecné funkce
Definování  konfigurace  požadovaného  druhu  testu,  instrukce,  série  se  aktivuje  kliknutím  na
patřičné záložce a následně je zobrazena karta s definičními položkami. V levé části se zároveň
nastaví adresář a seznam dříve definovaných testů. Místo, kde jsou testy uloženy, lze pro každý typ
testu, instrukce a série nastavit volbami pro změnu  disku a adresáře.

Můžete vybrat existující konfiguraci, případně definovat novou konfiguraci prostřednictvím menu
Soubor  /  Nový nebo  kliknutím  na  tlačítko  .  Po  nastavení  testu  je  nutné  konfiguraci  uložit
kliknutím na tlačítko Uložit. Jména testů se řídí standardními pravidly jmen souborů ve Windows.
Ve jménu požívejte pouze písmena a číslice, zásadně nepoužívejte speciální znaky jako je "-", "?" a
podobně.

Vytvořené testy můžete:

• měnit - klikněte na jméno testu v seznamu testů, změňte jej a následně uložte kliknutím na
tlačítko Uložit, nebo z menu Soubor / Uložit

• zrušit - menu Soubor / Vymazat 

• kopírovat - menu Soubor / Kopírovat po zvolení testu

• spustit -  kliknutím  na  tlačítko  Spustit  test  nebo  ,  tato  volba  umožňuje  testy  ihned
vyzkoušet  a  nechat  běžet  na  obrazovce,  test  bude i  vyhodnocen.  Po ukončení  testu  je
zobrazeno hodnocení testu. V kartě výsledků může být test uložen aktivováním tlačítka ,
v  zobrazených  položkách  vyplňte  alespoň  Příjmení a  potvrďte  tlačítkem  Uložit.  Bude
uložena osobní karta se zadaným jménem.

Dané funkce lze vybrat i pomocí tlačítek: 

5.2 Determinační test
Test je určen pro vyšetření senzomotorických reakcí prostřednictvím mnohonásobných podnětů.
Všeobecně se používá k diagnostice rychlosti reakce řidičů, osob obsluhujících různé stroje nebo
operátorů kontrolujících výrobní proces.

Pro plné využití možností testu jsou nutné přídavné pedály.

Test používá tři typy podnětů, dva typy optických podnětů a zvukové podněty. Optické podněty
spočívají  v  zobrazování  jednoho nebo  i  více  barevných kruhů  na  obrazovce.  Testovaná osoba
reaguje  při  standardním průběhu  testu  barevnými  tlačítky  na  klávesnici.  Druhý  typ  optických
podnětů  spočívat  v zobrazování žlutých obdélníků  v levém spodním a v pravém spodním rohu
obrazovky. Při standardním průběhu testu testovaná osoba reaguje stlačením pedálu na té straně, na
které byl zobrazen žlutý obdélník. Při zvukových podnětech testovaná osoba reaguje na zaznění
hlubokého nebo vysokého tónu. Při standardním průběhu testu má být při zaznění hlubokého tónu
stlačeno černé tlačítko na levé straně, při zaznění vysokého tónu má být stlačeno černé tlačítko na
pravé straně. Tón podnětů je generován  ze sinusového signálu o frekvenci 250 Hz u hlubokého
tónu a 1,6 kHz u vysokého tónu.
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Definování průběhu testu je natolik flexibilní,  že můžete zvolit  na libovolný podnět  libovolnou
reakci, např. pokud bude zobrazeno červené kolečko má být sešlápnut levý pedál.

Výstupem testu je reakční čas reakce na podnět, počet správných, chybných a opožděných reakcí.
Opožděná reakce je taková, která byla provedena na začátku následujícího podnětu v časovém
rozmezí 200 ms.

Při sestavování testu jsou zadávány následující parametry:

• Řízení testu, může být  časové nebo reakční.
U  časového  řízení  volíte  délku  doby  po
kterou má být podnět zobrazen. U reakčního
řízení volíte zda má být další podnět zobrazen
po  libovolné nebo pouze po  správné reakci,
tato volba slouží pro přednastavení parametrů
řízení podnětů a u každého podnětu ji můžete
změnit v tabulce podnětů.

• Typ  testu,  Standard -  test  je  proveden  a
uložen do výsledků. Zácvik - test je proveden
a to zda bude uložen do výsledků  záleží na
volbě  Hodnotit  z.,  pokud je  zaškrtnuta  je  i
zácvičný test uložen do výsledků.

• Podněty, jedná se o Barvy, Tóny, Pedály, volby mají význam při automatickém generování
tabulky podnětů a při řízení zobrazování podnětů v průběhu testování.

• Trvání testu, Počet podnětů - po jeho zadání je nastaven patřičný počet podnětů v tabulce a
přednastaví  se zvolený druh řízení.  Čas trvání  testu -  po vyplnění  položky a  potvrzení
klávesou Tab je vypočten počet podnětů a je nastaven patřičný počet podnětů v tabulce.

• Popis testu, zde může být uložena stručná charakteristika testu.

Podněty  lze  nechat  náhodně  vygenerovat  kliknutím  na  tlačítko  Generovat nebo  nadefinovat,
případně upravit manuálně. Podněty v grafické tabulce zadáváte tak, že myší kliknete na patřičné
políčko, pokud bylo prázdné tak se na něm podnět zobrazí a opačně po kliknutí zmizí. 

Ve sloupku označeném “R”  definujete požadovanou reakci a ve sloupci “Řízení” druh řízení testu.
Po kliknutí na libovolný řádek ve sloupku “R”  se zobrazí řádek s ikonami podnětů, ve kterém lze
vybrat požadovanou reakci. Volbu lze zrušit klávesou ESC. Obdobně po kliknutí na libovolný řádek
ve sloupku “Řízení”  se zobrazí malý panel s volbami pro definování řízení testu. Volbu lze také
zrušit klávesou ESC.

Sloupek označený znakem “Σ”  umožňuje předdefinovat skupiny pro hodnocení po zadaném počtu
podnětů. Tuto funkci lze nastavit i ve výsledcích, ale tam je vždy pevně stanovený počet podnětů ve
skupinách. Volba “Σ”  umožňuje nastavit různý počet podnětů ve skupině.

Použité symboly:

barevné podněty

levý a pravý pedál

hluboký a vysoký tón

skupina podnětů
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5.3 Vigilanční test
Test slouží k diagnostikování pracovníků těch profesí, u kterých se vyžaduje velká míra soustředěné
pozornosti, schopnost složitých činností a schopnost reakce. Tento test pozornosti nemůže chybět u
žádného  časového  měření  diagnostikované  způsobilosti  a  v  interpersonální  psychologii.  Jeho
využití je vhodné i v oboru farmakologického výzkumu, kde je tento test velice cenný.

Test spočívá v zobrazování po sobě následujících čísel (digitální průběh testu) nebo v pohybu bodu
po kružnici (analogový průběh testu). Kritickým podnětem pak je změna hodnoty čísla více jak o
jednu  nebo  posun  o  více  jak  jeden  bod  na  kružnici.  Testovaná  osoba  reaguje  na  klávesnici
libovolným tlačítkem.

Zácvik u tohoto testu nemá podstatný vliv.

Výstupem testu  je  počet  správných,  chybných,  vynechaných a  opožděných reakcí  v  intervalu.
Opožděná reakce je taková, která byla provedena na začátku následujícího podnětu, časové rozmezí
je stanoveno na 100 ms.

Při sestavování testu jsou zadávány následující parametry:

• Průběh testu,  analogové hodiny nebo  digitální
počítadlo. U digitálního průběhu testu lze zvolit
počáteční hodnota, od které bude počítáno.  Při
zaškrtnuté volbě Inverzní průběh je směr pohybu
bodu  u  analogového  průběhu  proti  směru
hodinových ručiček a při  digitálním průběhu je
odčítáno, tedy hodnota čísla se snižuje o jedničku
resp. o dvojku v případě kritického podnětu.

• Typ testu - Standard - test je proveden a uložen
do výsledků.  Zácvik - test je proveden a to zda
bude  uložen  do  výsledků  záleží  na  volbě
Hodnotit  z.,  pokud je zaškrtnuta,  je  i  zácvičný
test uložen do výsledků.

• Popis testu - zde může být uložena stručná charakteristika testu.

• Počet skupin - tato volba umožní získat časový průběh soustředění testované osoby.

• Počet podnětů ve skupině - s taktem podnětů určí délku trvání jedné skupiny.

• Počet kritických podnětů - počet podnětů kdy se plný bod posune o dva body, resp. hodnota
čísla změní o dvě.

• Takt podnětů - rychlost jakou se pohybuje bod respektive mění hodnota čísla v sekundách.

Po zadání hodnot je vypočtena statistika testu, viz obrázek výše.

5.4 Reakční test
Test  slouží  k  rychlému zjištění  reakčního  času na jednoduchý optický nebo zvukový podnět  a
vhodně tak doplňuje základní sestavu testů pro zjišťování způsobilosti řidičů. 
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Podněty  jsou  zobrazovány  po  náhodně  zvoleném čase.  Testovaná  osoba  reaguje  na  klávesnici
libovolným tlačítkem.

Zácvik u tohoto testu nemá podstatný vliv.

Výstupem je reakční čas a počet chybných reakcí. Jako chybné jsou označeny reakce, které jsou
provedeny dříve, než je zobrazen podnět.

Při sestavování testu jsou zadávány následující parametry:

• Typ testu -  Standard - test je proveden a
uložen  do  výsledků.  Zácvik -  test  je
proveden  a  to  zda  bude  uložen  do
výsledků  záleží  na  volbě  Hodnotit  z.,
pokud  je  zaškrtnuta  je  i  zácvičný  test
uložen do výsledků.

• Popis testu -  zde  může  být  uložena
stručná charakteristika testu.

• Styl podnětu - volí se barva podnětu nebo
tón podnětu.

• Umístění podnětu - umožňuje zvolit zda
bude  podnět  v  průběhu  testu  vždy
zobrazen  ve  středu  obrazovky  nebo  bude  náhodně  umístěn  na  obrazovce  (v  případě
barevného podnětu).

• Nastavení testu - interval ve kterém budou podněty zobrazeny.

• Počet podnětů.

5.5 Instrukce
Tato  funkce  umožňuje  před  každý  test  připojit
instruktážní text,  v němž lze testované osobě  oznámit
např.: který test probíhá, na čem při tomto testu záleží,
která tlačítka budou používána ap.

Instrukce  se  definují  v  textovém  editoru,  který  je
vyvolán  tlačítkem  Editovat.  Zobrazený  editor  je
obdobou editoru  WordPad případně  jej lze přirovnat k
editoru MS Word, ale s výrazně omezenými možnostmi
editace textu.

V textovém editoru můžete měnit písmo, jeho styl, velikost, barvu, zarovnávání textu a zadávat
odrážky. Zadanou instrukci lze z editoru vytisknout.

Při  testování lze instrukce ukončit  libovolným tlačítkem pro ovládání testů nebo klávesou  ESC.
Instrukce však musí být zobrazena alespoň 3 sekundy, dříve ji nelze tlačítkem na klávesnici ukončit.

Tlačítko Ukázka zobrazí instrukci tak, jak bude zobrazena v průběhu testu.

Poznámka: Formátování textu instrukce je závislé na rozlišení monitoru počítače. S programem
jsou dodávány instrukce formátované pro rozlišení 1024 x 768 bodů.
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5.6 Série testů
Série testů  se může skládat z jednoho nebo z více rozličných testů.  Pod pojmem série testů se
rozumí souhrn Testů a Instrukcí a funkcí Časová prodleva a Klávesa.

Při sestavování série lze volit z možností:

• Testy, lze zvolit buď jen konkrétní druh testu /
instrukci nebo všechny druhy testů a instrukce
bez rozlišení. Po kliknutí na tlačítku Vložit, je
otevřeno standardní  okno výběr  souboru,  ve
kterém je zvolen požadovaný test / instrukce.

• Časová prodleva,  po  aktivování   tlačítka
Vložit je  do  série  testů  vložena  pauza  o
zvolené délce. Další činnost bude spuštěna až
po odeznění nastavené doby.

• Klávesa, do série je vloženo čekání na stlačení
tlačítka  na  klávesnici.  Při  této  funkci  není
zobrazována žádná informace na monitoru.

Položku v seznamu série lze vymazat tlačítkem  a pozici položky měnit tlačítky  .

První  tři  položky  ze  seznamu  sérií  jsou  zobrazeny  i  v  hlavním  okně  na  tlačítkové  liště
umístěné  pod  menu  pro  umožnění  rychlé  volby  testování.  V  tomto  místě  lze  tlačítkem
Všechny série zobrazit seznam všech sérií testů a seznam skrýt tímtéž tlačítkem, které je nyní
označeno Skrýt série. Postup je podrobně popsán v kap. 3.1 Zahájení testování.

6 Doplňkové funkce

6.1 Hesla
Program umožňuje dvě úrovně zabezpečení pomocí hesla. První úroveň umožňuje zamezit přístup
nepovolaným osobám k programu. Pokud je Přístupové heslo do programu nastaveno, budete na
něj dotázáni při vyvolání programu. Druhá úroveň hesla zamezuje přístupu k výsledkům. Pokud je
Přístupové heslo k výsledkům nastaveno, musí být zadáno před zobrazením výsledků. Hesla lze
nastavit v menu Nastavení.

Nastavení obou hesel je stejné. Po aktivaci menu pro nastavení jednoho z hesel je umožněno dané
heslo zadat, případně jej změnit. Po zobrazení okna je nutné vložit nové heslo dvakrát. Pokud se
oba vložené texty neshodují, je po stisku tlačítka Uložit zobrazeno chybové hlášení a oba texty je
potřeba vložit znovu.

Pokud nechcete heslo používat,  zadejte do obou položek prázdný text,  tedy vymažte vše co v
položce je a stlačte ENTER.
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6.2 Interaktivní nápověda
Program je doplněn o interaktivní  nápovědu,  která nabízí  pomoc při  vyvolání  určité
funkce programu. Jedná se o obdobu pomocníka v MS Office. 

Vlastnosti nápovědy lze ovlivnit pomocí tří voleb. Možnost jejich nastavení se aktivuje
při  prvním  spuštění  /programu,  případně  lze  okno  s  volbami  vyvolat  pomocí  menu
Nastavení / Parametry nápovědy.

Parametry nápovědy jsou zobrazeny v levé horní části hlavního okna programu, pod ovládacími
tlačítky a jejich význam je následující:

• Zobrazit nápovědu “Začínáme” při startu - pokud
je  volba  zaškrtnuta,  je  při  každém  spuštění
programu  zobrazeno  okno  s  nápovědou.  Tato
funkce je aktivní při prvním spuštění programu a
je  určena  pro  prvotní  seznámení  s  funkcemi
programu.

• Zobrazit tuto nabídku při startu - pokud je volba
zaškrtnuta,  je  při  každém  spuštění  programu
zobrazena  nabídka  s  parametry  nápovědy.  Tato
funkce je aktivní  při  prvním spuštění  programu,
čímž je uživateli umožněno osobní nastavení parametrů nápovědy.

• Aktivně nabízet nápovědu - pokud je volba zaškrtnuta, je k vybraným funkcím (vkládání
dat)  automaticky nabízena nápověda.  Po vyvolání  funkce k  níž  existuje  nápověda je  v
pravém horním rohu obrazovky zobrazeno pět sekund okno s velkým modrým otazníkem.
Po kliknutí na toto okno je zobrazena nápověda vážící se k dané funkci. I v případě, že tato
volba není aktivní, lze nápovědu kdykoliv vyvolat stlačením klávesy „F1“ .

Nabídku s parametry nápovědy ukončíte kliknutím na tlačítko „Konec“ .

6.3 Barva pozadí testu
POZOR!!!   Speciální  nastavení  -  Před  změnou  barvy  pozadí  testu  si  nejprve  podrobně
přečtěte následující popis.

Podněty jsou zobrazovány na pozadí monitoru a jeho barva musí být neutrální, ale zároveň musí
umožnit jednoznačné rozlišení zobrazeného podnětu. Pro barvu pozadí byl zvolen světlejší odstín
šedivé  barvy.  Pro  barvy  podnětů  jsou  zvoleny  odstíny  barev  odpovídající  základní  škále  16
barevných úrovní.

Správná barevnost zobrazovaných podnětů  a pozadí je závislá na kvalitě  grafické karty,  kvalitě
monitoru a na nastavení kontrastu a jasu monitoru. Volba barvy pozadí umožňuje kalibrovat úroveň
šedivé barvy pozadí pro konkrétní monitor.

Poznámka: Před změnou úrovně šedivé barvy pozadí nejprve zkuste zvýšit kontrast a případně jas
monitoru. Pokud je nastaven nízký kontrast nemusí být správně barevně zobrazeny podněty, týká
se to především bílé a žluté barvy, a změna barvy pozadí pak nepovede ke zlepšení zobrazení testu.
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Pro  nastavení  barvy  pozadí  testu  aktivujte  menu  Nastavení  /
Barva pozadí testu. Je zobrazeno okno s barevným vyobrazením
podnětů  DT  testu  a  pozadí.  Po  dvojkliku  na  ploše  okna  je
zobrazeno okno pro volbu barvy pozadí. Konkrétní šedivá barva
pozadí  se  nenachází  v  sekci  Základní  barvy a  je  nutné  ji
nadefinovat. Klikněte na tlačítko Definovat vlastní barvy a okno
se  rozšíří  o  plochu  s  barevnou  škálou,  zároveň  je  v  položce
Barva|Plná zobrazena aktuální barva pozadí a v položkách pod
barevnou škálou je číselné vyjádření barvy. Standardní hodnoty
Odstínu, Sytosti, Světlosti a barev  Červená, Zelená, Modrá  jsou
zobrazeny na obrázku.

Odstín  barvy  pozadí  testu  můžete  měnit  pohybem
kurzoru  myši,  při  současném  stlačení  levého  tlačítka
myši,  nad  barevnou  škálou,  případně  nad  pruhem  s
odstíny barvy vedle  škály.  Vhodnější  postup je  však
změnit  číselné  údaje  v  položkách  Červená,  Zelená,
Modrá. Údaje měňte v intervalu 190 - 210 a u všech
tří barev zadávejte vždy stejnou hodnotu čísla. Pokud
bude  hodnota  čísla  různá,  nebude  nastaven  odstín
šedivé  barvy,  ale  bude  namíchán  nějaký  barevný
odstín. Nastavovaný  barevný  odstín  je  průběžně
zobrazován v položce Barva|Plná.

Po navolení  odstínu barvy pozadí testu klikněte na tlačítko  Přidat do vlastních barev,  čímž se
zvolená barva přesune do první položky v sekci Vlastní barvy, klikněte na ní, tím ji vyberete a volbu
potvrďte tlačítkem  OK. Okno pro definování barev je uzavřeno, navolený barevný odstín pozadí
testů je překreslen i v oknu Nastavení barvy pozadí testů. Nastavení potvrďte tlačítkem Uložit nebo
zrušte tlačítkem Zavřít, případně volbu barvy pozadí opakujte.

6.4 Archivace Souboru karet
V některých  případech  se  při  práci  s  PC  může  vyskytnout  neočekávané  chování  operačního
systému, či jiných programů, což může mít za následek vynucené vypnutí PC. Pokud nebyl před
vypnutím PC řádně ukončen program PDS, může dojít k poškození aktivního souboru karet.

Z důvodu minimalizace rizika ztráty dat v souborech karet je v programu implementována funkce
Automatická archivace souboru karet (databázového souboru). Tato funkce jednou za určený čas
(standardně jednou za týden) automaticky vytváří archivní kopii aktivního souboru karet. Archivní
kopie souboru karet je umístěna v podsložce _Archiv_DB, která se vytvoří ve složce s originálním
souborem karet (standardně  C:\GETA\PDS\data\_Archiv_DB). Název archivní kopie je složen s
data archivace a originálního jména souboru ve formátu RRRRMMDD_jmeno.QDB, kde „jmeno“
zastupuje jméno originálního souboru karet (např. 20120221_Ukázka.QDB)

V případě výše zmíněných potíží můžete zkontrolovat archivní soubory karet. Pokud se rozhodnete
místo poškozeného souboru používat některý archivní, je nanejvýš vhodné tento archivní soubor
zkopírovat zpět do umístění původního souboru (o složku výše) a přejmenovat jej dle potřeby tak,
aby zbytečně neobsahoval datum archivace.
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6.5 Aktualizace softwaru - UpDate
Pro zajištění aktuálnosti  programu PDS je implementována
funkce  Automatická  aktualizace  softwaru  -  UpDate.  Tato
funkce jednou za určený čas (standardně  jednou za týden)
automaticky  vyhledá  aktualizace  na  internetu,  pokud je  k
dispozici internetové připojení. V případě, že je na internetu
nalezena novější verze programu než je právě používaná, je
uživateli nabídnuta ke stažení a instalaci - tlačítko Instalovat.

Doporučujeme aktualizaci povolit!

Před  stažením  aktualizace  je  uživatel  vyzván  k  vyplnění
základních  informací,  které  slouží  výhradně  pro  potřeby
evidence verzí systému PDS-5P a nebudou poskytnuty třetí
osobě.

Aktualizaci lze provést také manuálně v menu  Nápověda /
Aktualizace, viz kapitola 7.2.2 Aktualizace.

7 Vybrané funkce MENU

7.1 Nastavení

7.1.1 Parametry sériového portu
Volba  aktivuje  dialogové  okno pro  výběr  sériové  portu  pro  komunikaci  s  klávesnicí  přístroje.
Nastavení sériového portu je podrobně popsáno v poslední kapitole Instalačního manuálu.

7.1.2 Jazyk
Umožňuje vybrat jazykovou mutaci programu.

7.1.3 Nastavení norem
Umožňuje zvolit aktivní soubor norem (v případě že je k dispozici vyšší počet souborů norem),
který bude použit při hodnocení normovaných testů.

Umožňuje  nastavit  limit  percentilů  na  požadovanou  hodnotu  a  jeho  zobrazení/nezobrazení  v
krabicových grafech.

7.1.4 Povolit manuální opravy v kartě
Umožňuje v  osobní  kartě  editovat  položky,  které běžně  editovatelné nejsou (věk,  datum a čas
provedení testu,...).  Tyto položky za normální  situace není třeba upravovat. Tuto možnost  lze
využít ve výjimečných případech, kdy počítač některé položky uloží nesprávně,  např.  z důvody
chybně nastaveného systémového data nebo času. Tato volba se po použití automaticky zruší.
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7.1.5 Změna systémových proměnných
U starších operačních systémů  (Windows XP) se může stát, že program zahlásí chybu při  tisku
objemných  sestav.  V  takovém  případě  aktivujte  tuto  volbu,  která  změní  umístění  systémové
proměnné  TEMP (dočasné úložiště dat). Tuto změnu uživatel vůbec nepozná a nijak ho nebude
omezovat.

7.1.6 DT Speciál
Nastaví speciální režim hodnocení determinačních testů - jiné hodnocení opožděných a opravených
reakcí.  TUTO  VOLBU  NEPOUŽÍVEJTE,  POKUD  SI  NEJSTE  NAPROSTO  J ISTI,  ŽE
ZMĚNĚNÉ HODNOCENÍ CHCETE POUŽÍVAT!

7.1.7 Diagnostický režim
Spouští záznam tzv. logovacího souboru pro analýzu chování programu. JEDNÁ SE O SERVISNÍ
VOLBU - BEZ VYZVÁNÍ SERVISNÍHO TECHNIKA JÍ NEPOUŽÍV EJTE!

7.1.8 Ladicí režim
Umožňuje zobrazování technického popisu výjimek vzniklých v průběhu chodu programu a jeho
zaslání  do  servisního  centra.  JEDNÁ  SE  O  SERVISNÍ  VOLBU  -  BEZ  VYZVÁNÍ
SERVISNÍHO TECHNIKA JÍ NEPOUŽÍVEJTE!

7.2 Nápověda

7.2.1 Obsah...
Menu aktivuje okno s obsahem nápovědy a je nastavena patřičná sekce nápovědy. Pokud chcete
zobrazit nápovědu přímo k sekci ve které se v programu nacházíte, stlačte F1.

7.2.2 Aktualizace
Volba spustí vyhledání aktualizace programu PDS na
internetu.  V případě,  že  je  nalezena novější  verze
programu  než  je  právě  používaná,  je  uživateli
nabídnuta  ke  stažení  a  instalaci  (viz  kapitola
6.5 Aktualizace softwaru - UpDate). V případě, že je
právě  používaná verze aktuální,  je  o  tom uživatel
informován, viz obr. 

Program je vybaven automatickou aktualizací, která se automaticky spustí jednou za určený čas,
nicméně touto volbou lze vyvolat aktualizaci manuálně.
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7.2.3 O programu
Je zobrazeno informační okno s copyright a  verzí programu. Pokud máte připojení k internetu,
můžete vyvolat stránku naší WWW  prezentace, nebo nám napsat e-mail.

8 Technický popis

8.1 Technická specifikace
Hmotnost:

Klávesnice 1,3 kg
Pedály 1,5 kg
Kufřík s příslušenstvím 5,0 kg

Napájení elektroniky:

Zdroj USB port  PC
Spotřeba max. 30 mA
Elektrická třída výrobku II

Rozměry:

Klávesnice (h x š x v) 210x320x85 mm
Pedály (h x š x v) 210x320x55 mm
Kufřík (h x š x v) 360x450x132 mm

Provozní podmínky:

Teplota okolí 0 - 40 °C
Relativní vlhkost max. 90 %
Atmosférický tlak 860 - 1060 hPa

Poznámka: Zařízení vyhovuje limitům třída A podle ČSN EN 55011/A

Datum vydání manuálu: 25.2.2013

Tato verze manuálu popisuje funkce software od verze 3.1.2.

8.2 Provozní podmínky
Přístroj  je  určen pro práci  v prostředí obyčejném bez přítomnosti  výbušnin a hořlavých směsí.
Použití přístroje vychází z běžných provozních podmínek a nevyžaduje žádné speciální podmínky.

Přístroj smí být používán pouze v souladu s tímto návodem.

8.3 Servis
Záruční a pozáruční servis přístroje zajišťuje společnost:

provozovna:    GETA Centrum s.r.o. 
Nad Spádem 9/206, 147 00  Praha 4, tel., fax: 271 731 264
Email: servis@getacentrum.cz
IČ: 27614654, CZ 27614654

      OR MS Praha, oddíl C, vložka 119032

sídlo: GETA Centrum s.r.o.
Na Hroudě 31, 100 00 Praha 10

Přístroj neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nesnímejte kryt.
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8.4 Podmínky skladování
Přístroj skladujte v suchých čistých prostorech při teplotách 0-40°C a nekondenzující vlhkosti.

8.5 Likvidace přístroje
Přístroj nevhazujte po skončení životnosti do komunálního odpadu, ale odevzdejte jej na místech k
tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru.

8.6 Popis technických částí
Zařízení se skládá z klávesnice, pedálů, řídící elektroniky umístěné v klávesnici a z USB kabelu pro
propojení zařízení s počítačem.

8.6.1 Klávesnice
Na klávesnici  je 5 barevných tlačítek (červené, zelené, bílé, modré,  žluté) a dvě  černá tlačítka.
Barevnými  tlačítky  reaguje  testovaná  osoba na barevné  podněty,  černými  tlačítky  na  zvukové
podněty. Levé černé tlačítko bude stlačeno při hlubokých tónech, pravé černé tlačítko při vysokých
tónech.

8.6.2 Pedály
Nožní pedály jsou určeny pouze pro determinační test a testovaná osoba jimi reaguje, když je na
monitoru počítače zobrazen žlutý čtverec v příslušném spodním rohu.

8.6.3 Propojení jednotlivých částí
Na zadní stěně klávesnice vpravo jsou umístěny dvě barevně odlišené zdířky určené pro připojení
pedálů a USB portu počítače.

Konektory  jsou  opatřeny  vedením,  které  umožňuje  přesné  spojení  konektoru  se  zdířkou  na
klávesnici.  Při  propojování  konektorem  pootáčejte  a  mírně  na  něj  tlačte,  jakmile  je  vedení
konektoru  a  drážka  zdířky  proti  sobě,  lze  konektor  lehce  zasunout  do  zdířky.  Při  zapojení
konektorů do zdířek na klávesnici nepoužívejte sílu.

USB kabel připojte k počítači  do libovolného USB konektoru. Při  prvním propojení počítače a
klávesnice bude operační  systém Windows požadovat  instalaci  driveru.  Podrobnosti  k  instalaci
driveru naleznete v samostatné příručce, která je součásti dodávky přístroje.
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