Příloha č. 1 zprávy hodnotící komise:
Metodika hodnocení výsledků ankety
konsenzus Komise pro hodnocení výuky na LFP, anketa 2014/15
Cílem této metodiky je vytvořit transparentní pravidla pro hodnocení výsledků získaných ze
studentské ankety. Jejich konečná aplikace je však závislá na vlastním struktuře dat a je
běžné, že je metodiku nutné upravit během vlastního hodnocení (např. výsledky zjevně
neodpovídají realitě, nastavená kritéria diskriminují nebo protěžují určitou hodnocenou
skupinu …). Do pohledu na pracoviště a jednotlivé pedagogy přidává anketa kvalitativní
rozměr (jak dobře kdo učí), nikoliv kvantitativní.

Číselné hodnocení
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zahrnuje hodnocení vyučujících (souhrn za všechny učené předměty) i hodnocení
pracovišť (jednotlivé předměty zvlášť i souhrn za všechny předměty - včetně
nepovinných, u kterých pracoviště zajišťuje výuku)
předem je třeba vyloučit nevalidní data - neučící vyučující; komentáře, které v
kontextu předmětu nedávají smysl … Podnět k přešetření validity dat podává správci
ankety zejména hodnocené pracoviště (např. nahlásí, že byl hodnocen pedagog,
který předmět neučí).
potřebná účast v anketě
○ u pracovišť je nutné, aby počet všech hodnocení předmětů daného pracoviště
byl větší než 20 a zároveň více než 20 % všech studentů, kteří se výuky
účastnili
○ u hodnocení vyučujících je nutné, aby počet hodnocení byl větší než 20
výstupním parametrem je celkový vážený průměr hodnocení (za všechny podotázky
souhrnně)
předpokladem navrhovaného postupu je, že otázky v anketě jsou formulovány tak, že
hodnocení v jednotlivých ročnících je ekvivalentní (teoretické, preklinické i klinické
obory jsou hodnoceny “stejným metrem”) a že studenti hodnotí “dle nejlepšího
vědomí a svědomí”. Vzhledem k míře nejistoty, která při získávání dat formou
studentské ankety vždy vzniká (nedokonalé otázky, relativní hodnocení [vztaženo k
subjektivnímu “hodnotícímu systému” studenta], zkreslení větší účastí aktivnějších
studentů, ev. ledabylé vyplnění ankety …), je nutné k výsledkům přistupovat “s
určitou rezervou” a hodnotit intervalově. Žebříčky a jednotlivá pořadí jsou tedy spíše
jen ilustrační, výsledky však mají informační sílu rozlišit mezi “výbornými”, “dobrými”
a “horšími”.
základem hodnocení budou 3 žebříčky celkového pořadí na fakultě
○ předměty
○ pracoviště
○ vyučující
kromě intervalového hodnocení (první třetina v žebříčku = nejlepší, poslední =
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●

nejhorší) se z nejhůře hodnocených pracovišť (s pomocí analýzy volných komentářů)
pokusíme identifikovat 2 palčivé a řešitelné problémy, na které upozorníme, budeme
sledovat jejich řešení a nabídneme (studentská i pedagogická část komise)
metodickou podporu a zpětnou vazbu
každé pracoviště dostane výsledky hodnocení s individualizovaným komentářem
se žebříčkem vyučujících bude nakládáno obdobně jako s žebříčkem pracovišť (jde o
2 různé pohledy na tentýž problém) - spíše bude sloužit k upřesnění při hledání příčin
a vzorů

Hodnocení trendů
Na základě žebříčků vytvořených z číselného hodnocení budou porovnána pořadí pracovišť
s předchozím rokem. Pro další analýzu budou vybrána ta pracoviště, která si polepšila
minimálně o 5 míst v žebříčku. U nich budeme identifikovat příčiny takového vylepšení ve
volných komentářích studentů. Pokud tyto podklady najdeme, budou tato pracoviště
zdůrazněna ve zprávě i s komentářem, jaká vylepšení ve výuce studenti ocenili.

Komentáře
Primární význam komentářů je upozornit na konkrétní problém, pochválit konkrétní činnost
… a na základě těchto upozornění pak ev. sjednat nápravu, zajistit pochvalu … V rámci této
metodiky (převést na obecné hodnocení učitelů a pracovišť) komentářů využijeme i
“počitatelně”.
Komentáře roztřídíme na kladné, záporné (a další kategorie - neutrální, nejasný a
irelevantní). Nejasné komentáře komisně projdeme a pokusíme se “vyjasnit”. Výsledkem
bude:
● počet kladných komentářů k příslušnému pracovišti/učiteli
● počet záporných komentářů k příslušnému pracovišti/učiteli
Od počtu kladných komentářů odečteme počet záporných. Výsledné číslo seřadíme do
žebříčku a roztřídíme intervalově analogicky jako číselné hodnocení (“výborní”, “dobří”,
“horší”). Takto vzniklý žebříček bude pomocný, jiným pohledem bude validovat žebříčky
číselné.
Při klasifikaci komentářů zároveň označíme ty, které jsou jasně návodné, navrhují nějaké
řešení, zlepšení. Ty pak komisně projdeme a racionálně zapracujeme do hodnotící zprávy.

