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Prezentace



GOOGLE DOKUMENTY

 Začneme tím, že se přihlásíme a přepneme do 

složky „Dokumenty“



FORMULÁŘE

 Dáme Vytvořit a zvolíme položku „Formulář“



OTEVŘE SE NOVÝ FORMULÁŘ

 Má nastavenou první otázku tak, abychom si mohli 
práci hned vyzkoušet.



VOLBY PRO PŘÍSTUPNOST

 Formulář, pomocí kterého budou odesílány 

odpovědi, může vypadat různě. Bude-li určen 

pouze pro žáky a učitele naší školy, budeme 

vyžadovat přihlášení do domény.

 Formulář pro rodiče nebo širokou veřejnost nebude 

mít zaškrtnutou žádnou volbu

 Můžeme umístit formulář tak, aby byl vidět pouze z 

prostředí Google Apps a potom bude automaticky 

zaznamenávat jméno respondenta

 Poslední volba umožňuje upravit otázky – většinou 

ji nepoužijeme.



JAKO DALŠÍ ZADÁME NADPIS

 Z teorie informace víme, že optimální délka je do 

pěti slov

 Nevolíme žádné exotické názvy a cizí slova

 Název by měl vystihovat podstatu

 Pozor na to, že některé typy formulářů nemají 

češtinu! 



A TEXT POD NADPIS

 Ten by měl objasnit, jakým způsobem se formulář 

vyplňuje, co je cílem, jestli jsou výsledky anonymní 

a jestli třeba budou někde zveřejněny

 Čeština je pouze v několika málo šablonách, pouze 

v úvodní (Plain) se zobrazují všechny znaky.

 Text je v podstatě perexem, ideální délka je do 25 

slov, pokud na toto místo nevložíme podrobný 

návod k vyplnění.

 Návody k jednotlivým otázkám vkládáme až k těmto 

otázkám.



A VKLÁDÁME OTÁZKU

 Zvolíme text otázky a pod něj případné upřesnění.

 Jako další zvolíme typ odpovědi

 Můžeme i „větvit“ – pokračovat na další otázku 

podle toho, co respondent odpoví



DALŠÍ OTÁZKY

 První dvě otázky 

Google vytvoří za nás, 

ale pak už přidáváme 

sami

 Nahoře na stránce je 

volba „přidat položku“ –

slouží k přidávání 

dalších otázek.



ÚPRAVA OTÁZEK

 Napravo u každé otázky najdeme tři tlačítka: 

Upravit Duplikovat

Smazat



A CO S TÍM POTOM?

 Když je formulář vytvořený, můžeme jej rozeslat 

mailem

 Nebo najdeme v dolní části stránky dlouhý odkaz, 

pomocí kterého lze formulář zkopírovat např. do 

webových stránek.



A VÝSLEDKY?

 Pokud vytvoříte formulář, máte vpravo nahoře 

tlačítka pro odeslání, uložení, úpravu nebo 

zobrazení výsledků.



A TY VÝSLEDKY???

 Po stisknutí volby 

„Zobrazit výsledky“ 

uvidíte možnosti 

Tabulka nebo Graf. 

A výsledek může 

vypadat třeba 

takto:



PRAXE

A tady si můžete 

prohlédnout výsledky

TADY

vidíte formulář



ZDROJE

 Obrazovky z Google Apps Education

 Vlastní formulář autorky

 Vlastní archiv autorky


