
Návod k práci s programem MMPI-2 

 

Výchozím vstupním heslem je název programu psaný malými písmeny, tedy „mmpi-2“. Po zadání 

hesla stiskněte Enter  nebo tlačítko „Dále“. 

  



Hlavní obrazovka programu zobrazuje přehled škál MMPI-2 a v levé části přehled vyšetřených osob. 

 

Nad tímto přehledem je filtrovací položka. Osoby jsou filtrovány podle příjmení nebo jména. 

Vyzkoušením rychle zjistíte, jak filtrování funguje. Pozor, záleží i na velikosti vložených znaků. Chcete-

li vidět výsledky škál, stačí na osobu jednou kliknout myší. 

  



Další záložka „Vyhodnocení kritických otázek“ zobrazuje: 

 

Z této záložky jde zobrazené i exportovat do Wordu, nebo přímo tisknout na výchozí tiskárnu. 

Další záložka zobrazuje „Protokol“ : 

 



Na této obrazovce lze doprava dolů zapsat text, který chcete vytisknout na závěr protokolu. 

Další záložka „Graf základních škál“ zobrazuje: 

 

 

  



Další záložka „Grafy dalších škál“ zobrazuje všechny další grafy škál: 

 

Záložka Servis bude popsána dále. 

 

Horní nabídka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabídka Osoba 

 

Volbou „Nová osoba“ lze přidat další osobu, která má absolvovat test. Ukáže se obrazovka  

 

Pozor, po zadání základních údajů osoby už tato data nelze měnit. 

Volbou „Vymazat osobu“ lze osobu se seznamu testovaných vymazat. 

Volbou „Kategorie osob“ lze vyšetřené osoby podle vlastního uvážení zařazovat do různých kategorií, 

např. ozbrojené složky, zdravotnická pracoviště apod. 



 

 

Nabídka Test 

 

Volba „Tabulka odpovědí“ zobrazuje otázky a odpovědi a lze zde odpovědi doplňovat: 



 

Volba „Zavři“ je totéž jako kliknutí myší na nějakou osobu v přehledu osob. Provede se výpočet škál a 

zobrazí znovu všechny grafy. 

 

Nabídka Normy 

 

Pokud máte vybranou nějakou osobu v přehledu osob a změníte normy, pro přepočet škál je nutné 

na tuto osobu dvakrát poklikat myší nebo stisknout Enter. 

 

 

 



Nabídka Export-import 

 

„Export výsledků (HS) do CSV“ umožní exportovat hrubé skóry všech zobrazených osob do CSV 

souboru, což je soubor, který umí načítat Excel. 

„Export výsledků (T) do CSV“ umožní exportovat T skóry všech zobrazených osob do CSV souboru, což 

je soubor, který umí načítat Excel. 

„Anonymní export výsledků (HS) do CSV“ umožní exportovat hrubé skóry všech osob do CSV s tím, že 

soubor neobsahuje osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození). Takovýto soubor může sloužit 

k různým analýzám nebo statickým výpočtům. 

„Anonymní export výsledků (F) do CSV“ umožní exportovat T skóry všech osob do CSV s tím, že 

soubor neobsahuje osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození). Takovýto soubor může sloužit 

k různým analýzám nebo statickým výpočtům. 

„Archivace dat (formát MMPI-2, soubor DAT)“ slouží k zálohování dat na jiné medium. VELMI 

DOPORUČUJI data zálohovat. V případě havárie disku se záloha může velmi hodit. 

„Archivace dat označených osob/řádků (formát MMPI-2, soubor DAT)“ může sloužit k přenosu dat 

některých osob do MMPI-2 v jiném počítači.  

„Obnova dat (z formátu MMPI-2, souboru DAT)“  slouží k importování dat ze zálohy. Ukážete na 

soubor s koncovkou DAT, poté bude zobrazena obrazovka kde si vyberete co se zálohovanými daty 

chcete udělat: 



 

„Import dat z jiných MMPI-2 (soubor s koncovkou MDB)“ slouží k naimportování dat ze staré verze 

programu MMPI-2 do verze 2013. Data v programu verze 2013 mají totiž jiný formát než starý 

program. 

„Import dat z programu Dotazník MMPI-2 (soubor s koncovkou MMPI)“ slouží k načtení dat osoby a 

odpovědí z portable dotazníku programu MMPI-2. Po spuštění této volby se ukáže dialog, pomocí 

něhož lze najít (třeba na flashdisku) zmíněný soubor a data do programu načíst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabídka Barev.schema 

 

Slouží pouze k změně barevných schémat programu MMPI-2 v případě, že vám nevyhovují výchozí 

barvy. 

 

  



Záložka Servis  

 

Prostřednictvím této servisní obrazovky lze 

- Vymazat všechna evidovaná data i jejich výsledky. Slouží např. pro výmaz DEMO dat před 

načtením dat z jiné verze MMPI-2 

- Zakázat dotazování na heslo při spuštění programu 

- Změnit výchozí heslo programu na vlastní 

- Změnit výchozí adresář, z kterého jsou načítána data z Portable MMPI-2 (program Dotazník 

MMPI-2) 

- Pouze pro odborníky jsou zde i volby umožňující pozměnit tvar sestav tisknutých na tiskárně 

nebo exportovaných do Wordu. Pozor, úpravami šablon lze výstup i kompletně zničit. 

- Chcete-li se podívat jak by výsledky škál pro danou osobu vypadaly  podle jiných norem, 

zvolte v levé horní části „Výpočet škál podle US norem“ a pak teprve na záložce Top zvolte 

volbu výpočet škál (tlačítkem, nebo jen Enter je-li osoba zvýrazněna). 

 

 

 

 

 

 



Aktivace programu MMPI-2 

Po spuštění programu se Vám zobrazí tato uvítací obrazovka: 

 

V levé části je zobrazen „Hardwarový kód“, jedinečný kód načtený z Vašeho počítače. Opište ho 

(ZKOPÍRUJTE) a pošlete spolu s číslem faktury e-mailem na info@testcentrum.cz. OBRATEM Vám 

BUDE ZASLÁN „Aktivační kód“. Ten vložte do příslušného pole a KLIKNĚTE NA „Aktivovat systém“. 

V případě úspěšné aktivace se zobrazí: 

 

Vzápětí je zobrazena uvítací obrazovka už bez aktivačních polí. Vstupním heslem je „mmpi-2“.  

mailto:info@testcentrum.cz


Každý počítač má jedinečný „hardwarový“ identifikátor. Proto pro každou instalaci budete 

potřebovat i jiný „Aktivační kód“. 

V programu Dotazník MMPI-2 můžete už nyní (před aktivací) sbírat odpovědi od testovaných osob. 

  



Import dat do nového programu MMPI-2 

a) ze starší verze MMPI-2 

Z nabídky vyberte volbu „Import dat z jiných MMPI-2 (soubor s koncovkou MDB)“ 

 

V následujícím dialogu vyberte a najděte soubor s daty ze starší verze (jmenuje se AccMine.mdb). 

Nejpravděpodobněji je v adresáři C:\Program Files\Testcentrum\MMPI-2 

 

 

  



Po vybrání souboru se zobrazí záložka  „Import dat“ : 

 

Zde vyberte co chcete s daty realizovat. Pokud chcete importovat všechna data ze starší verze do této 

nové, zvolte „importovat kompletně všechny záznamy“ a stiskněte „Provést import“.  

b) z datového souboru vyrobeného programem Dotazník MMPI-2 

Vyberze volbu „Import dat z programu Dotazník MMPI-2“.  

 



Najděte soubor s daty vyšetřené osoby. Název souboru se skládá z příjmení, jména a čísla, má 

koncovku MMPI. 

 

Po vybrání souboru se zobrazí záložka „Import dat“. Označte řádek s daty osoby (kliknutím na řádek) 

a stiskněte tlačítko „Provést import“.  

 

 



Při importování dat ze staré verze do nové nedojde ke snížení kreditu, při importu dat z programu 

dotazník ke snížení kreditu dojde. 

 

 

  



Dotazník MMPI-2 

Portable verze  MMPI-2 

 

Program slouží k  elektronické administraci testu MMPI-2 (bez přepisu odpovědí z papíru). 

Následně v tomto programu vytvořený soubor lze vyhodnotit v MMPI-2 verzi 2013. 

Program je spouštěn jednoduše: Z pevného disku počítače, přenosného disku nebo 

FlashDisku spusťte MMPI2Dotaznik.exe, nedojde k žádné instalaci, program je přímo nastartován. 

 

Zadejte povinné informace testované osoby a stiskněte tlačítko „Dotazník – otázky a 

odpovědi“. Zobrazí se tato obrazovka: 



 

Na této obrazovce bude testovaná osoba odpovídat na jednotlivé otázky a stiskem vybraných 

tlačítek klávesnice odpovídat (písmena „s“ „n“ „o“ lze změnit na jiná vyhovující). Po dokončení testu 

(567 otázek) a stisknutí tlačítka „Zavřít“ se vrátíte na výchozí obrazovku. 

Na výchozí obrazovce zvolíte, kam se mají data zapsat (pokud je chcete umístit do jiného 

místa/adresáře než je spuštěný program). Poté stisknete tlačítko „Odpovědi jsou kompletní, uložit a 

odeslat k vyhodnocení“. Ve zvoleném cílovém umístění/adresáři bude vyroben soubor nazvaný 

PříjmeníJménoČísloPohlaví.mmpi. Tedy v tomto případě DemoJan29219M.mmpi. 

Výše zmíněný soubor umí načíst program MMPI-2, data osoby přidat do databáze a odpovědi 

vyhodnotit.  


