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111 TurningPoint AnyWhere
Hardware + Software

TurningPoint AnyWhereTurningPoint AnyWhere
Hardware + SoftwareHardware + Software

222

333

444

555

Hlasovací karta - ResponseCard RF LCD
Display - zobrazení - ovládání

HlasovacHlasovací karta í karta -- ResponseCard RF LCDResponseCard RF LCD
Display Display -- zobrazení zobrazení -- ovládáníovládání

TurningPointAnyWhere SW
Nastavení programu

TurningPointAnyWhere SWTurningPointAnyWhere SW
Nastavení programuNastavení programu

Vytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastavení

Vytvoření zkušebních otázekVytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastaveníVarianty odpovědí a jejich nastavení

Testování - hlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osob

Testování Testování -- hlasováníhlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osobZobrazení výsledků podle otázek i osob
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111 TurningPoint AnyWhere
Hardware + Software

TurningPoint AnyWhereTurningPoint AnyWhere
Hardware + SoftwareHardware + Software

Hlasovací karta - ResponseCard RF LCD
Display - zobrazení - ovládání

HlasovacHlasovací karta í karta -- ResponseCard RF LCDResponseCard RF LCD
Display Display -- zobrazení zobrazení -- ovládáníovládání

TurningPointAnyWhere SW
Nastavení programu

TurningPointAnyWhere SWTurningPointAnyWhere SW
Nastavení programuNastavení programu

Vytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastavení

Vytvoření zkušebních otázekVytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastaveníVarianty odpovědí a jejich nastavení

Testování - hlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osob

Testování Testování -- hlasováníhlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osobZobrazení výsledků podle otázek i osob
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USB WiFi 
přijímač

USB WiFi USB WiFi 
přijímačpřijímač

Hlasovací karta
RF LCD Card

Hlasovací kartaHlasovací karta
RF LCD CardRF LCD Card

Turning Point Anywhere
PC Software

Turning Point AnywhereTurning Point Anywhere
PC SoftwarePC Software

Software je free, nemusí se instalovat
stačí zkopírovat adresář do PCčka

a spustit aplikaci 
TurningPointAnyWhere.exe

Software je free, nemusí se instalovatSoftware je free, nemusí se instalovat
stačí zkopírovat adresář do PCčkastačí zkopírovat adresář do PCčka

a spustit aplikaci a spustit aplikaci 
TurningPointAnyWhere.exeTurningPointAnyWhere.exe
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USB WiFi přijímač musí být zasunut do USB portuUSB WiFi přijímač musí být zasunut do USB portu

Hlasovací karta musí být nastavena na správnýHlasovací karta musí být nastavena na správný
komunikační kanál, primárně je nastaven kanál 41komunikační kanál, primárně je nastaven kanál 41

display indikuje nabití display indikuje nabití -- vybití bateriívybití baterií

Software TurningPointAnyWhereSoftware TurningPointAnyWhere
se nemusí instalovat, stačí zkopírovat z flashse nemusí instalovat, stačí zkopírovat z flash--diskudisku

nebo z adresáře na serveru 1.LF UKnebo z adresáře na serveru 1.LF UK

TurningPoint AnyWhere
Hardware + Software

TurningPoint AnyWhereTurningPoint AnyWhere
Hardware + SoftwareHardware + Software
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TurningPoint AnyWhere
Hardware + Software

TurningPoint AnyWhereTurningPoint AnyWhere
Hardware + SoftwareHardware + Software

222 Hlasovací karta - ResponseCard RF LCD
Display - zobrazení - ovládání

HlasovacHlasovací karta í karta -- ResponseCard RF LCDResponseCard RF LCD
Display Display -- zobrazení zobrazení -- ovládáníovládání

TurningPointAnyWhere SW
Nastavení programu

TurningPointAnyWhere SWTurningPointAnyWhere SW
Nastavení programuNastavení programu

Vytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastavení

Vytvoření zkušebních otázekVytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastaveníVarianty odpovědí a jejich nastavení

Testování - hlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osob

Testování Testování -- hlasováníhlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osobZobrazení výsledků podle otázek i osob
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Hlasovací karta
RF LCD Card

Hlasovací kartaHlasovací karta
RF LCD CardRF LCD Card

LCD display zobrazuje:
- WiFi konektivitu
- komunikační kanál
- stav baterie
- aktuální hlasování

LCD display zobrazuje:LCD display zobrazuje:
-- WiFi konektivituWiFi konektivitu
-- komunikační kanálkomunikační kanál
-- stav bateriestav baterie
-- aktuální hlasováníaktuální hlasování

Hlasovací tlačítka
1 až 10
Hlasovací tlačítkaHlasovací tlačítka
1 až 101 až 10

Tlačítko - Channel
pro změnu 
komunikačního
kanálu

Tlačítko Tlačítko -- ChannelChannel
pro změnu pro změnu 
komunikačníhokomunikačního
kanálukanálu
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Není-li aktivován SW a
není-li v USB portu přijímač
LEDka 9x červeně mrkne
a zobrazí se škrtnutý kanál - Ch

NeníNení--li aktivován SW ali aktivován SW a
nenínení--li v USB portu přijímačli v USB portu přijímač
LEDkaLEDka 9x červeně mrkne9x červeně mrkne
a zobrazí se škrtnutý kanál a zobrazí se škrtnutý kanál -- ChCh

Reakce na LCD po stisknutí hlasovacího tlačítkaReakce na LCD po stisknutí hlasovacího tlačítka

Je-li aktivován SW a USB port 
a není-li důvod hlasovat
LEDka mrkne oranžově a
zobrazí se "zákaz" = nehlasujeme

JeJe--li aktivován SW a USB port li aktivován SW a USB port 
a nenía není--li důvod hlasovatli důvod hlasovat
LEDkaLEDka mrkne oranžově amrkne oranžově a
zobrazí se "zákaz" = nehlasujemezobrazí se "zákaz" = nehlasujeme

Je-li aktivován SW a USB port 
a hlasování je požadováno
LEDka zasvítí zeleně
zobrazí se volba - hlasování    

JeJe--li aktivován SW a USB port li aktivován SW a USB port 
a hlasování je požadovánoa hlasování je požadováno
LEDkaLEDka zasvítí zelenězasvítí zeleně
zobrazí se volba zobrazí se volba -- hlasování    hlasování    
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Hlasovací karta - ResponseCard RF LCD
Display - zobrazení - ovládání

HlasovacHlasovací karta í karta -- ResponseCardResponseCard RF LCDRF LCD
Display Display -- zobrazzobrazeení ní -- ovládáníovládání

NeníNení--li zobrazen správný komunikační kanál 41li zobrazen správný komunikační kanál 41
lze tlačítkem CHANNEL + tlačítky 4 a 1lze tlačítkem CHANNEL + tlačítky 4 a 1

změnit kanál, potvrzení změny změnit kanál, potvrzení změny -- tlačítkem CHANNELtlačítkem CHANNEL

Nemá smysl hlasovat, mačkat tlačítka, pokud Nemá smysl hlasovat, mačkat tlačítka, pokud 
není aktivováno aktuálně hlasování, zobrazuje senení aktivováno aktuálně hlasování, zobrazuje se

značka značka -- zákazu = NEHLASOVATzákazu = NEHLASOVAT

Správně provedené hlasováníSprávně provedené hlasování
Zobrazí se čísloZobrazí se číslo--písmeno volby a LEDKA svítí zeleněpísmeno volby a LEDKA svítí zeleně
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TurningPoint AnyWhere
Hardware + Software

TurningPoint AnyWhereTurningPoint AnyWhere
Hardware + SoftwareHardware + Software

333

Hlasovací karta - ResponseCard RF LCD
Display - zobrazení - ovládání

HlasovacHlasovací karta í karta -- ResponseCard RF LCDResponseCard RF LCD
Display Display -- zobrazení zobrazení -- ovládáníovládání

TurningPointAnyWhere SW
Nastavení programu

TurningPointAnyWhere SWTurningPointAnyWhere SW
Nastavení programuNastavení programu

Vytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastavení

Vytvoření zkušebních otázekVytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastaveníVarianty odpovědí a jejich nastavení

Testování - hlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osob

Testování Testování -- hlasováníhlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osobZobrazení výsledků podle otázek i osob
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SoftwareSoftware TurningTurning PointPoint Any WhereAny Where

Není-li v USB portu přijímač
SW zobrazuje variantu:
Žádný přijímač nebyl detekován

NeníNení--li v USB portu přijímačli v USB portu přijímač
SW zobrazuje variantu:SW zobrazuje variantu:
Žádný přijímač nebyl detekovánŽádný přijímač nebyl detekován

Je-li v USB portu přijímač
SW zobrazuje variantu:
Komunikační kanál 41 je aktivní

JeJe--li v USB portu přijímačli v USB portu přijímač
SW zobrazuje variantu:SW zobrazuje variantu:
Komunikační kanál 41 je aktivníKomunikační kanál 41 je aktivní
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Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Uživatelské nastavení Uživatelské nastavení 

Volba Volba -- NastaveníNastavení

V uživatelském nastavení je možno, a doporučeno:
- nastavit adresář, kam se budou ukládat Vaše data
např. sestavené sady otázek/odpovědí

- zvolit komunikační jazyk - CzechCZ

V uživatelském nastavení je možno, a doporučeno:V uživatelském nastavení je možno, a doporučeno:
-- nastavitnastavit adresářadresář, kam se budou ukládat Vaše data, kam se budou ukládat Vaše data
např. sestavené sady otázek/odpovědínapř. sestavené sady otázek/odpovědí

-- zvolit zvolit komunikační jazykkomunikační jazyk -- CzechCZCzechCZ
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TurningPoint AnyWhere
Hardware + Software

TurningPoint AnyWhereTurningPoint AnyWhere
Hardware + SoftwareHardware + Software

444

Hlasovací karta - ResponseCard RF LCD
Display - zobrazení - ovládání

HlasovacHlasovací karta í karta -- ResponseCard RF LCDResponseCard RF LCD
Display Display -- zobrazení zobrazení -- ovládáníovládání

TurningPointAnyWhere SW
Nastavení programu

TurningPointAnyWhere SWTurningPointAnyWhere SW
Nastavení programuNastavení programu

Vytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastavení

Vytvoření zkušebních otázekVytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastaveníVarianty odpovědí a jejich nastavení

Testování - hlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osob

Testování Testování -- hlasováníhlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osobZobrazení výsledků podle otázek i osob
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Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Vytvoření sady otázek/odpovědíVytvoření sady otázek/odpovědí

Volba Volba -- Seznam otázekSeznam otázek

Načíst připravené otázkyNačíst připravené otázky

Seznam otázek - odpovědí je uložen v nastaveném adresáři 
(viz nastavení programu - umístění souborů)

V tomto adresáři je podadresář - Sessions (vygenerovaný SW)
V tomto podadresáři jsou Vaše uložené soubory, mají koncovku .tpq

Seznam otázek Seznam otázek -- odpovědí je uložen v nastaveném adresáři odpovědí je uložen v nastaveném adresáři 
(viz nastavení programu (viz nastavení programu -- umístění souborů)umístění souborů)

V tomto adresáři je V tomto adresáři je podadresář podadresář -- SessionsSessions (vygenerovaný SW)(vygenerovaný SW)
V tomto podadresáři jsou V tomto podadresáři jsou Vaše uložené souboryVaše uložené soubory, mají koncovku , mají koncovku .tpq.tpq
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Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Vytvoření sady otázek/odpovědíVytvoření sady otázek/odpovědí

PPřidat řidat -- Smazat Smazat -- Opravit otázku:Opravit otázku:
-- Text otázkyText otázky
-- Typ otázky (vícenásobná, číselná odpověď, volbou klíčových slovTyp otázky (vícenásobná, číselná odpověď, volbou klíčových slov))
-- Předdefinované odpovědi na otázkuPředdefinované odpovědi na otázku
-- Správnost / nesprávnost na každou odpověďSprávnost / nesprávnost na každou odpověď
-- Počet bodů za správnou / resp. odečet bodů za nesprávnou reakciPočet bodů za správnou / resp. odečet bodů za nesprávnou reakci
-- Počet povolených reakcí na otázku, např. při vícenásobné odpověPočet povolených reakcí na otázku, např. při vícenásobné odpovědidi
-- Povolit duplicity, tj. odpovědět vícekrát např. i stejnou odpovPovolit duplicity, tj. odpovědět vícekrát např. i stejnou odpovědíědí
-- Zobrazení správné odpovědiZobrazení správné odpovědi
-- Definovat odpočítávání a povolenou dobuDefinovat odpočítávání a povolenou dobu--čas na odpověďčas na odpověď
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Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Editor otázekEditor otázek

Text otázkyText otázkyText otázky

Texty odpovědíTexty odpovědíTexty odpovědí

Smazat odpověďSmazat odpověďSmazat odpověď

Přidat odpověďPřidat odpověďPřidat odpověď

Přidat otázkuPřidat otázkuPřidat otázku
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Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Editor otázekEditor otázek

Správnost odpovědíSprávnost odpovědíSprávnost odpovědí

Počet povolených
reakcí

Počet povolenýchPočet povolených
reakcíreakcí

Duplicita odpovědiDuplicita odpovědiDuplicita odpovědi
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Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Editor otázekEditor otázek

Bodové ohodnoceníBodové ohodnoceníBodové ohodnocení

Zobrazit 
co bylo správně

Zobrazit Zobrazit 
co bylo správněco bylo správně

Časový limit
odpočítávání
Časový limitČasový limit
odpočítáváníodpočítávání
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Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Editor otázekEditor otázek

Správnost odpovědíSprávnost odpovědíSprávnost odpovědí

Je-li v multiple-choice označena alespoň
jedna odpověď - SPRÁVNĚ

nelze již další označit BEZ HODNOTY

JeJe--li v multipleli v multiple--choice oznachoice označena alespoňčena alespoň
jedna odpověď jedna odpověď -- SPRÁVNĚSPRÁVNĚ

nelze již další označit BEZ HODNOTYnelze již další označit BEZ HODNOTY
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Počet povolených
reakcí

Počet povolenýchPočet povolených
reakcíreakcí

Duplicita 
odpovědi
Duplicita Duplicita 
odpovědiodpovědi

Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Vytvoření sady otázek/odpovědíVytvoření sady otázek/odpovědí

Otázka s jednou správnou odpovědíOtázka s jednou správnou odpovědí
Počet povolených reakcí Počet povolených reakcí -- 11

Duplicita Duplicita -- NE, nemá význam jeNE, nemá význam je--li povolena jen 1 reakceli povolena jen 1 reakce
Pokud student stiskne více tlačítek, různé odpovědiPokud student stiskne více tlačítek, různé odpovědi

tak je započítána poslední stisknutá odpověďtak je započítána poslední stisknutá odpověď
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1.student stiskne 1.student stiskne --

2.student stiskne 2.student stiskne --

Hlasovátko zaregistruje jednu, poslední stisknutou volbuHlasovátko zaregistruje jednu, poslední stisknutou volbuHlasovátko zaregistruje jednu, poslední stisknutou volbu

1 reakce  - duplicity NE1 reakce  1 reakce  -- duplicity NEduplicity NE

11 22 33 33

4433 4422
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1 reakce  - duplicity ANO1 reakce  1 reakce  -- duplicity ANOduplicity ANO

1.student stiskne 1.student stiskne --

2.student stiskne 2.student stiskne --

Hlasovátko zaregistruje jednu, poslední stisknutou volbu
duplicity nemají význam, je-li povolená jen 1 reakce

Hlasovátko zaregistruje jednu, poslední stisknutou volbuHlasovátko zaregistruje jednu, poslední stisknutou volbu
duplicity nemají význam, jeduplicity nemají význam, je--li povolená jen 1 reakceli povolená jen 1 reakce

11 22 33 33

4433 4422
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Počet povolených
reakcí

Počet povolenýchPočet povolených
reakcíreakcí

Duplicita 
odpovědi
Duplicita Duplicita 
odpovědiodpovědi

Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Vytvoření sady otázek/odpovědíVytvoření sady otázek/odpovědí

Otázka s několika správnými odpovědi Otázka s několika správnými odpovědi -- ''multiple choicemultiple choice''
Počet povolených reakcí Počet povolených reakcí -- doporučuji počet odpovědídoporučuji počet odpovědí

Duplicita Duplicita -- NENE
Pokud student stiskne více tlačítek, různé odpovědi,Pokud student stiskne více tlačítek, různé odpovědi,

tak jsou započítány tak jsou započítány poslední stisknuté odpovědiposlední stisknuté odpovědi
a počet zapamatovaných = a počet zapamatovaných = počet povolenýchpočet povolených reakcíreakcí

Pokud povolíte duplicity Pokud povolíte duplicity -- budou se sčítat opakovaně budou se sčítat opakovaně 
stisknutá tlačítkastisknutá tlačítka
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4 reakce  - duplicity NE4 reakce  4 reakce  -- duplicity NEduplicity NE

1.student stiskne 1.student stiskne --

2.student stiskne 2.student stiskne --

Hlasovátko zaregistruje poslední 4 platné reakce
duplicity nejsou povoleny

Hlasovátko zaregistruje poslední 4 platné reakceHlasovátko zaregistruje poslední 4 platné reakce
duplicity nejsou povolenyduplicity nejsou povoleny

11 22 33 33

4433 4422
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4 reakce  - duplicity ANO4 reakce  4 reakce  -- duplicity ANOduplicity ANO

1.student stiskne 1.student stiskne --

2.student stiskne 2.student stiskne --

Hlasovátko zaregistruje poslední 4 reakce
včetně opakování volby, takže je zde více hlasů - než studentů

Hlasovátko zaregistruje poslední 4 reakceHlasovátko zaregistruje poslední 4 reakce
včetně opakování volby, takže je zde více hlasů včetně opakování volby, takže je zde více hlasů -- než studentůnež studentů

11 22 33 33

4433 4422
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4 reakce  - duplicity ANO4 reakce  4 reakce  -- duplicity ANOduplicity ANO

1.student stiskne 1.student stiskne --

2.student stiskne 2.student stiskne --

Hlasovátko zaregistruje poslední 4 reakce
včetně opakování volby, takže je zde více hlasů - než studentů

a stisknutím více tlačítek se ztratily hlasy pro předchozí správné odpovědi

Hlasovátko zaregistruje poslední 4 reakceHlasovátko zaregistruje poslední 4 reakce
včetně opakování volby, takže je zde více hlasů včetně opakování volby, takže je zde více hlasů -- než studentůnež studentů

a stisknutím více tlačítek se ztratily hlasy pro předchozí správa stisknutím více tlačítek se ztratily hlasy pro předchozí správné odpovědiné odpovědi

11 22 33 33

4433 4422

22 22 22 22

4444 4444



3131



3232

3 reakce  - duplicity NE3 reakce  3 reakce  -- duplicity NEduplicity NE

1.student stiskne 1.student stiskne --

2.student stiskne 2.student stiskne --

22 33 44 11

5533 7722

11

66

Hlasovátko zaregistruje poslední 3 odpovědi - 3 povolené reakce
protože bylo ale stisknuto více tlačítek než 3 

ztratily se hlasy pro dříve zvolené - i správné odpovědi

Hlasovátko zaregistruje poslední 3 odpovědi Hlasovátko zaregistruje poslední 3 odpovědi -- 3 povolené reakce3 povolené reakce
protože bylo ale stisknuto více tlačítek než 3 protože bylo ale stisknuto více tlačítek než 3 

ztratily se hlasy pro dříve zvolené ztratily se hlasy pro dříve zvolené -- i správné odpovědii správné odpovědi
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7 reakcí  - duplicity NE7 reakcí  7 reakcí  -- duplicity NEduplicity NE

1.student stiskne 1.student stiskne --

2.student stiskne 2.student stiskne --

22 33 44 11

5533 7722

11

66

Hlasovátko zaregistruje posledních 7 odpovědi - 7 povolených reakcí
duplicity povoleny nejsou, takže 2x stisknutá '1' je započítána 1x

Hlasovátko zaregistruje posledních 7 odpovědi Hlasovátko zaregistruje posledních 7 odpovědi -- 7 povolených reakcí7 povolených reakcí
duplicity povoleny nejsou, takže 2x stisknutá duplicity povoleny nejsou, takže 2x stisknutá '1' '1' je započítána 1xje započítána 1x
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Počet povolených
reakcí

Počet povolenýchPočet povolených
reakcíreakcí

Duplicita 
odpovědi
Duplicita Duplicita 
odpovědiodpovědi

Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Vytvoření sady otázek/odpovědíVytvoření sady otázek/odpovědí

Otázka s několika správnými odpovědi:Otázka s několika správnými odpovědi:

Počet povolených reakcí  = počet Počet povolených reakcí  = počet VŠECH odpovědíVŠECH odpovědí
(NEJENOM POČET SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ)(NEJENOM POČET SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ)

Duplicita Duplicita -- NEPOUŽÍVATNEPOUŽÍVAT



3737

TurningPoint AnyWhere
Hardware + Software

TurningPoint AnyWhereTurningPoint AnyWhere
Hardware + SoftwareHardware + Software

555

Hlasovací karta - ResponseCard RF LCD
Display - zobrazení - ovládání

HlasovacHlasovací karta í karta -- ResponseCard RF LCDResponseCard RF LCD
Display Display -- zobrazení zobrazení -- ovládáníovládání

TurningPointAnyWhere SW
Nastavení programu

TurningPointAnyWhere SWTurningPointAnyWhere SW
Nastavení programuNastavení programu

Vytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastavení

Vytvoření zkušebních otázekVytvoření zkušebních otázek
Varianty odpovědí a jejich nastaveníVarianty odpovědí a jejich nastavení

Testování - hlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osob

Testování Testování -- hlasováníhlasování
Zobrazení výsledků podle otázek i osobZobrazení výsledků podle otázek i osob
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Aktivovat hlasováníAktivovat hlasováníAktivovat hlasování

Je-li načten seznam otázek 
z adresáře Sessions, 

nebo je-li nově sestaven

JeJe--li načten seznam otázek li načten seznam otázek 
z adresáře Sessions, z adresáře Sessions, 

nebo jenebo je--li nově sestavenli nově sestaven

Asistent hlasování nabízí 
seznam otázek

i sestavy studentů 
(tu není nutno používat)

Asistent hlasování nabízí Asistent hlasování nabízí 
seznam otázekseznam otázek

i sestavy studentů i sestavy studentů 
(tu není nutno používat)(tu není nutno používat)



3939

Hlasovací okénko + okénko s odpočtem časuHlasovací okénko + okénko s odpočtem času

Skrytí nabídkySkrytí nabídkySkrytí nabídky

Počet reagujícíchPočet reagujícíchPočet reagujících

Zobrazit graf/výsledekZobrazit graf/výsledekZobrazit graf/výsledek

Tabulka účastníků
kteří reagovali

Tabulka účastníkůTabulka účastníků
kteří reagovalikteří reagovali

Tabulka účastníků
kteří nereagovali

Tabulka účastníkůTabulka účastníků
kteří nereagovalikteří nereagovali

Komunikační kanálKomunikační kanálKomunikační kanál

Spustit/zastavit hlasováníSpustitSpustit/zastavit hlasování/zastavit hlasování

Hlavní nabídkaHlavní nabídkaHlavní nabídka

Otázku zde
nezobrazovat
Otázku zdeOtázku zde

nezobrazovatnezobrazovat

Zobrazit prezentaci/odpovědiZobrazit prezentaci/odpovědiZobrazit prezentaci/odpovědi
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Hlasovací okénko + okénko s odpočtem časuHlasovací okénko + okénko s odpočtem času

Nastavený čas lze během hlasování
zastavit a pokračovat kliknutím na 'II'

kliknutím na '+' prodloužit 
kliknutím na '-' zkrátit 

Nastavený čas lze během hlasováníNastavený čas lze během hlasování
zastavit a pokračovat zastavit a pokračovat kliknutím na kliknutím na 'II''II'

kliknutím na kliknutím na '+''+' prodloužit prodloužit 
kliknutím na kliknutím na ''--'' zkrátit zkrátit 
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Zobrazení prezentace Zobrazení prezentace -- odpovědi s označením správnostiodpovědi s označením správnosti

SprávněSprávněSprávně
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Zobrazení výsledku hlasování v absolutních počtech účastníkůZobrazení výsledku hlasování v absolutních počtech účastníků

Přepnutí grafu
druhá ikonka

Přepnutí grafuPřepnutí grafu
druhá ikonkadruhá ikonka
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Zobrazení výsledku hlasování v procentech účastníkůZobrazení výsledku hlasování v procentech účastníků

Přepnutí grafu
druhá ikonka

Přepnutí grafuPřepnutí grafu
druhá ikonkadruhá ikonka
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Zobrazení správných reakcí na grafu Zobrazení správných reakcí na grafu -- výsledku hlasovánívýsledku hlasování

Přepnutí grafu
třetí ikonka

Přepnutí grafuPřepnutí grafu
třetí ikonkatřetí ikonka



4545

Zobrazení jednotlivých účastníků a jejich výsledkyZobrazení jednotlivých účastníků a jejich výsledky

Přepnutí grafu
první ikonka

Přepnutí grafuPřepnutí grafu
první ikonkaprvní ikonka

Každý účastník je 
identifikován podle ID kódu
Device ID: příklad - 926A6B

ve štítku na zadní straně 
hlasovací karty

Každý účastník je Každý účastník je 
identifikován podle ID kóduidentifikován podle ID kódu
Device ID: příklad Device ID: příklad -- 926A6B926A6B

ve štítku na zadní straně ve štítku na zadní straně 
hlasovací kartyhlasovací karty

Počet bodů se načítá po každé 
otázce

Výsledný součet  studenta je 
proto zobrazen až po poslední 

otázce 

Počet bodů se načítá po každé Počet bodů se načítá po každé 
otázceotázce

Výsledný součet  studenta je Výsledný součet  studenta je 
proto zobrazen až po poslední proto zobrazen až po poslední 

otázce otázce 
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Porovnání výsledku hlasování Porovnání výsledku hlasování -- např. před/po přednášcenapř. před/po přednášce

Aktuálně zobrazený 
výsledek lze porovnat s 

výsledkem jedné - kterékoliv 
otázky odpovězené dříve

Aktuálně zobrazený Aktuálně zobrazený 
výsledek lze porovnat s výsledek lze porovnat s 

výsledkem jedné výsledkem jedné -- kterékoliv kterékoliv 
otázky odpovězené dříveotázky odpovězené dříve

Porovnat výsledek
s touto otázkou

Porovnat výsledekPorovnat výsledek
s touto otázkous touto otázkou

Aktuální otázkaAktuální otázkaAktuální otázkaPředchozí otázkaPředchozí otázkaPředchozí otázka
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Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Funkce SW z hlasovacího okénkaFunkce SW z hlasovacího okénka

Hlavní nabídkaHlavní nabídkaHlavní nabídka Relace - výsledek hlasování Relace Relace -- výsledek hlasování výsledek hlasování 
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Software Turning Point Any WhereSoftware Turning Point Any Where
Uzavření Uzavření -- ukončení relace ukončení relace -- uložení datuložení dat

Není-li relace uložena, SW na toto upozorňuje
Uložit lze relaci z hlasovacího okénka

Není-li relace uložena, nelze se již k výsledkům vrátit
Relaci lze také resetovat - výsledky vymazat

NeníNení--li relace uložena, SW na toto upozorňujeli relace uložena, SW na toto upozorňuje
Uložit lze relaci z hlasovacího okénkaUložit lze relaci z hlasovacího okénka

NeníNení--li relace uložena, nelze se již k výsledkům vrátitli relace uložena, nelze se již k výsledkům vrátit
Relaci lze také resetovat Relaci lze také resetovat -- výsledky vymazatvýsledky vymazat



4949

Zobrazení detailních dat relace Zobrazení detailních dat relace -- pokud je uloženapokud je uložena

Je-li sestava uložena, lze podrobně prohlížet
výsledky podle otázek, podle účastníků,
lze zobrazit dobu odezvy, a veškerá data

lze exportovat do datových souborů,
např. pro statistická vyhodnocení

JeJe--li sestava uložena, lze podrobně prohlížetli sestava uložena, lze podrobně prohlížet
výsledky podle otázek, podle účastníků,výsledky podle otázek, podle účastníků,
lze zobrazit dobu odezvy, a veškerá datalze zobrazit dobu odezvy, a veškerá data

lze exportovat do datových souborů,lze exportovat do datových souborů,
např. pro statistická vyhodnocenínapř. pro statistická vyhodnocení
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Zobrazení detailních dat relace Zobrazení detailních dat relace -- pokud je uloženapokud je uložena
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Zobrazení detailních dat relace Zobrazení detailních dat relace -- pokud je uloženapokud je uložena



5252

Zobrazení detailních dat relace Zobrazení detailních dat relace -- pokud je uloženapokud je uložena



5353

Zobrazení detailních dat relace Zobrazení detailních dat relace -- pokud je uloženapokud je uložena


