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Metodika hodnocení výsledků ankety
Konsenzus Komise pro hodnocení výuky na LFP, anketa 2018/19
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
● 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)
● procento studentů, kteří se hlasování účastnili je vypočteno z počtu studentů
magisterského studia studujících k 15.5. letního semestru hodnoceného akademického
roku
● předem je třeba vyloučit nevalidní data – neučící vyučující; komentáře, které v
kontextu předmětu nedávají smysl apod. Podnět k přešetření validity dat podává
správci ankety zejména hodnocené pracoviště (např. nahlásí, že byl hodnocen
pedagog, který předmět neučí).
● potřebná účast v anketě - v minulých ročnících ankety používané limity (hodnotilo >
20 studentů a > 20 % všech studentů, kteří hodnotit mohli) opouštíme a přikláníme se
k racionálnějšímu (i když na pochopení významu výsledků možná komplexnějšímu)
přístupu. Výsledky budeme vyjadřovat s mírou nejistoty (vyjádřené např. jako 95%
interval spolehlivosti), čímž zajistíme jak zohlednění počtu studentů, kteří
předmět/pedagoga/pracoviště hodnotili, tak i variabilitu názorů studentů při tomto
hodnocení. Např. pedagog, kterého hodnotilo jen 10 studentů a 5 z nich ho spíše
chválilo a 5 spíše kritizovalo, bude mít interval spolehlivosti pořadí v žebříčku velmi
široký (např. se bude, s 95% pravděpodobností, pohybovat od 50. do 100. místa v
žebříčku). Kdežto jiný pedagog, kterého hodnotilo rovněž jen 10 studentů a všichni
(až na jednoho ;-)) ho chválili, bude mít interval spolehlivosti pořadí v žebříčku užší
(např. od 5. do 10. místa). Obdobně učitel se 100 hodnoceními (z nich jen 2 záporná)
bude mít interval spolehlivosti pořadí v žebříčku velmi úzký (např. od 1. do 2. místa).
● výstupním parametrem je celkový vážený průměr hodnocení a míra variability
hodnocení (tu využíváme k výpočtu intervalu spolehlivosti)
● předpokladem navrhovaného postupu je, že anketní otázka je formulována 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 orientačně. Žebříčky a jednotlivá pořadí jsou tedy spíše
jen ilustrační, výsledky však mají informační sílu rozlišit mezi “výbornými”,
“dobrými” a “horšími”.
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● základem hodnocení budou
○ 2 žebříčky (předměty, pracoviště) ve formě celkového pořadí na fakultě
(napříč všemi ročníky) - tento zjednodušený pohled na výsledky ankety nám
pomůže soustředit se na:
■ excelentní pracoviště, kde můžeme hledat inspiraci pro vylepšení
výuky na celé fakultě
■ pracoviště se zjevným problémem, který se pokusíme identifikovat a
pomoci s jeho vyřešením
○ klasifikace komentářů na kladné a záporné (a nejasné + irelevantní) – tento
pohled doplní číselné výsledky z žebříčků
○ trendy na úrovni jednotlivých pracovišť a v rámci celé fakulty

Hodnocení trendů
Hodnocení trendů je pro pracoviště asi nejjednodušším vyjádřením zpětné vazby od studentů
v kontextu jeho snah o vylepšování výuky. Publikujeme grafické zpracování trendů v
souhrnné známce pracoviště, v účasti studentů při hodnocení daného pracoviště a v počtu
kladných a záporných komentářů.

Komentáře
Primární význam komentářů je upozornit na konkrétní problém, pochválit konkrétní činnost
apod. a na základě těchto upozornění pak ev. sjednat nápravu, zajistit pochvalu …
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
Klasifikace komentářů nám pomáhá pochopit příčiny výsledků číselného hodnocení a najít
možná řešení. Další vrstvou pochopení komentářů studentů je SWOT analýza. SWOT
analýza vychází z komentářů k danému pracovišti – hodnotitelé se snaží z komentářů
abstrahovat 4 kvality pracoviště:
silné stránky (S) – aspekty, které studenti oceňují
slabé stránky (W) – aspekty, které studentům vadí, považují je za faktory snižující kvalitu
výuky
příležitosti (O) – nápady a návrhy, které studenti předkládají jako inspirace pro vylepšení
kvality výuky
hrozby (T) – aspekty, které studenti považují za možné ohrožení kvality výuky v budoucnosti

Co bude zveřejněno komu
● číselné hodnocení jednotlivých předmětů a pedagogů bude v SIS viditelné všem
● komentáře budou viditelné pro příslušného učitele a jejich nadřízeného v SIS
● hodnotící zpráva bude existovat ve 2 verzích; obě vždy obsahují zprávu komise a liší
se dle příloh:
a. zveřejněná zpráva spolu s metodikou je transparentním způsobem publikace
zjištěných faktů, trendů a interpretací.
b. podklad pro vedení fakulty (pana děkana) obsahuje navíc i žebříček předmětů
a všechny klasifikované volné komentáře.

