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1. PŘÍPRAVA POČÍTAČE PŘ ED TESTOVÁNÍM
1.1. Kontrola internetového prohlížeče
Po spuštění počítače, na kterém poběží testování v programu COMDI 8.0 je třeba zkontrolovat
Internetový prohlížeč. Podporovanými prohlížeči jsou Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome a Opera. Doporučujeme před zahájením testování minimálně zkontrolovat, jestli máte
novější verzi prohlížeče.

1.2. Rychlost internetového připojení
Odpovídajícím internetovým připojením, při kterém testy probíhají korektně, se rozumí
připojení, které se rychlostí pohybuje alespoň okolo 2 Mbit/s. Dále také velice záleží na výkonu
počítače. Pro korektní testování je třeba, aby se internetové stránky načítali bez
prodlevy.

1.3. Povinné aktualizace
Ať už se jedná o povinné aktualizace systému, nebo programů. Je třeba počítač před
testováním připravit tak, aby v průběhu testu nezačal stahovat, popřípadě instalovat
aktualizace. Za následek to mívá zpomalení počítače a při nejhorším i restart počítače.

1.4. Ověření počítače pro aplikační testy
Pro ověření, jestli vůbec na vašem počítači půjdou spustit testy programu COMDI 8.0 je třeba
provést krátký test, který najdete na stránkách www.comdi.cz pod záložkou „Ověření PC pro
testování“ (přímý link je: http://www.comdi.cz/overeni-pc-pro-testovani). Pokud test proběhne
úspěšně, nic vám již nebrání začít testovat v programu COMDI 8.0. Pokud tento test
neuděláte nebo pokud tento test nepůjde dokončit, tak počítač není vhodný k testování
v programu a technické oddělení COMDI pak neodpovídá za možné výpadky a jiné
problémy při testování!

1.5. Základní pokyny protestování v COMDI
1. Tester nebo účastník musí mít přístupová práva do COMDI pro žádaný modul.
2. Je nutné si ověřit, zda PC mají vhodné technické parametry.
3. Převážná část práce se provádí s pomocí myši, musí být zcela funkční.
4. Objednatel musí vyplnit své identifikační údaje.
5. V testovací skupině klient musí mít uvedenou svou identifikaci.
6. Klient před i při testování musí být na práci zcela soustředěn a v pohodě.
7. Každý test má zácvik, nehodnotí se, konec testování je textem oznámen.
8. Přerušení testu může být pouze při vyplňování dotazníků.
9. Při testování klient nesmí používat podpůrné pomůcky.
10. V případě nejasností a problémů nás kontaktujte na www.rcv.cz.
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2. JAK SE PŘIHLÁSIT DO COMDI 8.0
2.1. Přihlašovací údaje
Přihlašovací údaje vám přijdou na email po předchozí domluvě s administrátorem RCV a
úspěšné registraci. Tyto přihlašovací údaje budete využívat pro přihlašování do testovací
aplikace COMDI 8.0.

2.2. Přihlášení
Pro vstup do programu COMDI 8.0 zadejte adresu https://app.comdicz.eu ve vašem
internetovém prohlížeči (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.) Zde se
přihlašujete pomocí přihlašovacích údajů z e-mailu.

2.3. Návod na změnu hesla v COMDI 8
2.3.1.
krok - Přihlásíte se do programu:
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2.3.2. krok - Kliknete na své jméno, které se nachází v horní části obrazovky:

2.4.3. krok - Kliknete na ikonku tužtičky na svém profilu:

2.5.4. krok - Napište nové heslo a uložte: (dále již užívejte nové heslo)
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3. PŘÍPRAVA PŘED TESTOV ÁNÍM
3.1. Výběr zakázky
Po přihlášení do COMDI 8.0 zvolte zakázku, pod kterou budete pracovat kliknutím na záložku
Testování. Týká se to však pouze uživatelů s přístupem do více zakázek. Pokud máte přístup
pouze do jedné zakázky, vybírat nic nemusíte a automaticky vás to přesune na další krok.
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4. TESTOVÁNÍ
4.1. Založení testovací skupiny
Pomocí velkého tlačítka “Nové testování“, které se nachází na obrazovce vlevo nahoře,
založíte novou testovací skupinu.

4.2. Název testovací skupiny
Ještě před tím, než začnete zadávat testované klienty, je potřeba zadat název testovací
skupiny. Název by měl obsahovat charakteristický znak, podle kterého rozeznáte tuto
testovací skupinu mezi dalšími, které si později vytvoříte. Například při testování žáků na
základní škole může být názvem skupiny označení třídy (7.A, 8.C apod.).
Pokud potřebujete více charakterizovat testovací skupinu, lze využít i pole „Poznámka“, kde
lze název testové skupiny rozvést, popřípadě ještě o něco doplnit.
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4.3. Zadávání klientů do testovací skupiny
Zadání klientů do testovací skupiny proveďte pomocí tlačítka „Přidat nového klienta“. Po
zvolení se objeví formulář připravený na údaje klienta (titul, jméno, příjmení, datum narození a
pohlaví), kterého budete testovat.
Při testování se musí zvolit i modul (neboli test), ve kterém bude daný klient testován.
V COMDI 8.0 je novinka v tom, že ke každému klientovi jde přidat tzv.: „Poznámka pro
hodnotitele“, což je v podstatě zpráva, kterou můžete o daném klientovi napsat přidělenému
hodnotiteli, který pak bude posuzovat výsledky klienta. Bez vyplněné poznámky nelze
zpracovat Závěrečnou zprávu. Do poznámky se například uvádí jaké dosáhl vzdělání, jaké
kurzy, jaké pracovní zkušenosti,, v čem je klient opravdu dobrý anebo jestli nemá nějaké
závažné zdravotní problémy, ke kterým by měl hodnotitel přihlédnout, jaké jsou jeho zájmy.
Poznámka pro hodnotitele je pouze u modulů, které v konečné fázi jdou ke zpracování
k hodnotiteli. Obrázek 4.4.a)
Po přidání dostatečného počtu klientů pokračujte tlačítkem „Uložit a další“ do druhého
kroku tvorby testovací skupiny.
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4.4. a) Obsah Poznámky

4.5. Připravenost skupiny (klienta) k testování
Po vyplnění všech potřebných údajů se zobrazí poslední stránka v počítači testera před
zahájením vlastního testování. Zde jsou uvedeny údaje o klientech – jejich seznam, v jaké
části testování se klienti nachází, je zde uveden „Kód“ pro přihlášení klienta do testování. Do
tohoto okna není povolen přístup, okno se nezobrazí v případě, že nejsou vyplněné
požadované údaje v posledním okně. V případě, že nějaký povinný údaj chybí, jste na to
upozorněni s požadavkem o doplnění.
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4.6. Pokyny pro zahájení testování
V tomto kroku jsou již připraveny testy.
Informujte klienty, že si mají spustit aplikaci pro testování COMDI zadáním internetové adresy
do internetového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, aj.), která je
ve tvaru:

http://testy.comdicz.eu
Po přechodu na tuto stránku se zobrazí úvodní list diagnostiky COMDI: „Přihlášení k testovací
aplikaci“, ve které musí každý klient vyplnit přihlašovací „Kód“, který je jednotný pro celou
skupinu a je uvedený v pokynech červeným písmem.
Po vyplnění přihlašovacích „Kódů“, klienty vyzvěte, aby si vybrali své jméno a dále se řídili
pokyny programu.
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4.7. Ukázka úvodní stránky v testech klienta

4.7/a

4.7/b

Po přihlášení k webové aplikaci http://testy.comdicz.eu se objeví okno, viz obrázek 4.7/a.
Z důvodu aby klient nám nepracoval s horní lištou na monitoru počítače, ovlivňování
programu v počítači, dáme pokyn: „Zmáčkněte na klávesnici klávesu F11“. Tímto úkonem
se nám rozšíří obraz na celou obrazovku. Pokud zapomeneme, pak v některých případech
jsme na zadání klávesy F11 upozorněni na obrazovce. Tím zamezíme práci v horní, popřípadě
i dolní liště a s ostatními ikonami. Po tomto úkonu viz obrázek 4.7/b.
Po tomto úkonu klientovi se sdělí heslo, které je zobrazeno v okně testera. Heslo po sdělení
lze zapsat klientem. Druhá možnost je ta, že centrálně zapíšeme heslo všem testovaným
klientům poklepem na heslo v počítači testera.
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4.8. Sledování průběhu a stavu testování
V průběhu testování, nebo po ukončení testování, se můžeme podívat, jaký je stav u
jednotlivých klientů. Pokud jsme odhlášeni, vstoupíme na základě přístupových práv do
příslušné zakázky a testovací skupiny a kliknutím otevřeme požadovanou testovací skupinu.
Zde vidíme průběh a stav testovaných účastníků.

Ve sloupci „Akce“ se nám zobrazují dvě ikony - „Tužka“ a „Očičko“.
Dále sledujeme sloupec „Celkový průběh testování“
a) Tužka a předcházejícím sloupci jsou možné tyto nápisy: Připraven k testování, nebo
Testuje se.
b) Očičko a v předchozím sloupci jsou možná tato sdělení: U hodnotitele, nebo
Vyhodnoceno.
V případě, že u klienta je již „Očičko“, můžeme se podívat na částečné nebo úplné výsledky.
Úplné výsledky se zobrazí, pokud je sdělení „Vyhodnoceno“. Výsledky klienta se dají
vytisknout
Pokud chceme výsledky mít oznámení pomocí e-mailu, je zapotřebí pomocí červeného křížku
odstranit ty klienty, kteří mají ve sloupci „Akce“ tužtičku. Jsou to klienti, kteří nezačali testovat,
nebo testy z nějakého důvodu nedokončili a nebudou již pokračovat. Touto očistou uzavřeme
celou testovanou skupinu.
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4.9. Převzetí výsledků
V okamžiku vyhodnocení klientů a uzavření celé skupiny budete informování e-mailem o
možnosti vyzvednout si výsledky, které naleznete v testovací skupině. Výsledky lze stáhnout
jednotlivě nebo pro celou testovací skupinu.
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5. NEJČASTĚJŠÍ MOŽNÉ ZÁVADY, KONTAKTY
5.1. Nejčastější možné závady při testování jejich odstranění
-

Zapomenutí hesla pro vstup do aplikace COMDI.
o Kontaktovat technické oddělení RCV, s.r.o., - bude Vám heslo restartováno

-

Test nelze spustit, nebo se nezobrazuje správně. Hlásí problémy
s nedostatečným programovým vybavením.
o Pravděpodobná příčina: na počítači není zapnutý javascript, není odpovídající
verze podporovaného internetového prohlížeče (podporované jsou Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Opera a, Google Chrome).

-

Testy se zasekávají, nebo se zastaví.
o Pomalé internetové připojení. V uvedeném čase počítač stahuje nebo instaluje
povinné aktualizace. V případě zastavení testu obnovíme stiskem klávesy „F5“.
Tímto obnovením se klient dostane na poslední otázku, na kterou neodpověděl –
osobností testy. U výkonových testů se dostane na začátek daného testu.

-

Výsledky modulů A, B nemáte k dispozici do 48 hodin, pokud nejde o sobotu a
neděli, či svátek.
o Kontaktujte RCV, s.r.o. odd. kariérového poradenství.

-

Při stahování výsledků se místo vysvědčení stahuje poškozený soubor.
o Vysvědčení v PDF se nahrává. Stačí vyčkat několik málo minut a opakovat
stahování. Pokud nedojde ke změně, kontaktujte technické oddělení RCV, s.r.o.

-

Výstupy na vysvědčení jsou vám nelogické nebo nesrozumitelné.
o Kontaktujte vám přiděleného hodnotitele, nebo RCV, s.r.o. odd. kariérového
poradenství.

5.2. Kontakty
-

Technické oddělení
o Ing. Jan Jindra
 Email: jan.jindra@rcv.cz
 Telefon: 737 197 309

-

Podpora oddělení kariérového poradenství
o PhDr. Vladimír Široký – psycholog a kariérový poradce
 Email: vladimir.siroky@rcv.cz
 Telefon: 736 754 777
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