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Je nová studentská anketa hodnocení výuky lepší
nebo horší než ta předchozí?
Prod?kan pro koncepci a kvalitu vzd?lávací ?innosti prof. MUDr. Petr Marusi?, Ph.D., se zamýšlí nad
letošními výsledky studentského hodnocení výuky.

Nemohu ji hodnotit z hlediska student?, to ponechávám na nich,

a p?íliš ani z hlediska zpracování výsledk?, ale slyšel jsem, že v tomto ohledu je patrn? náro?n?jší, než
byla ta p?edchozí. Mohu ji ale aspo? ?áste?n? hodnotit z hlediska vlastních výstup?.
Prezentace výsledku hodnocení daného p?edm?tu ve ?ty?ech parametrech má podle mne lepší výpov?dní
hodnotu než jedno souhrnné ?íslo, které míchá hrušky s jablky. Lze odlišit, kde je problém, nap?íklad ?ada
p?edm?t? má vcelku p?íznivé hodnocení vlastní výuky, ale je patrné, že studijní materiály mají ur?ité
rezervy ve zlepšení. U jiných p?edm?t? je tomu ale naopak. Tento diferencovaný pohled je ur?it? výhodou.
Nevýhodou je, že v anket? zaniklo hodnocení n?kterých pracoviš?, pokud se jich na výuce p?edm?tu podílí
více. P?ípadné výrazné rozdíly v rámci jednoho p?edm?tu m?žeme ale v?tšinou odhalit ze slovních
komentá?? a z hodnocení jednotlivých vyu?ujících.
Výpov?dní hodnota ankety závisí na rad? parametr?. Jedním z nich je reprezentativnost, tedy kolik
hodnotilo z t?ch, kte?í mohli hodnotit. Pro první t?i roky studia (Všeobecné léka?ství v ?eském jazyce) byla
relativn? slušná: mezi 30 až výjime?n? 50 procenty hodnotících, ve ?tvrtém a pátém ro?níku klesla k 20 až
35 procent?m, což lze považovat za hrani?ní, a zcela nedostate?ná je v šestém ro?níku. Bohužel je tomu
obdobn? i pro studijní program Všeobecné léka?ství v anglickém jazyce a pro studijní programy
bakalá?ské a navazující magisterský.
Že student „hodnotí“, navíc neznamená, že se hodnocením opravdu d?kladn?ji zabývá. ?ást student?
hodnotila pon?kud nediferencovan?, což je patrné nap?íklad z nesmyslného hodnocení studijních
materiál? v p?ípad? p?edm?tu T?lesná výchova. U n?kterých p?edm?t? se pak vyskytuje celé spektrum
hodnocení i u položek, kde nelze o?ekávat tak vysokou variabilitu, nap?íklad organizace nebo studijní

materiály.
Je patrná relativn? vysoká korelace s anketou p?edchozí: medián je vícemén? shodný, po?adí pracoviš?
obdobné. Bude jist? zajímavé detailn?ji analyzovat korelaci mezi jednotlivými hodnocenými parametry a
posoudit, nakolik mají nezávislou výpov?dní hodnotu, m?žeme nap?íklad o?ekávat, že pokud byla
hodnocena výuka jako zajímavá, tak byla hodnocena i jako p?ínosná. Naopak, jak již zmín?no výše, asi
nebude tak vysoká korelace mezi kvalitou studijních materiál? a ostatními parametry.
Anketu je nutné interpretovat vzhledem k výše uvedeným skute?nostem st?ízliv?, ale p?ece jen má ur?itou
výpov?dní hodnotu: m?že být užite?ná pro vedoucí p?edm?t? a m?že pro n? být ur?itým vodítkem ke
zlepšení výuky. Upozorní také vedení fakulty na potenciální problémové p?edm?ty, kterými by bylo vhodné
se detailn?ji zabývat.
Na záv?r bych cht?l apelovat na studenty, a? hodnotí, a? hodnotí zodpov?dn? a v p?ípad? blokové výuky
také pokud možno s co nejkratším odstupem od prob?hlé výuky.
V neposlední ?ad? je pot?eba si opakovat: Skute?nost, že se student?m výuka líbila a že prob?hla
„adekvátním“ zp?sobem, není samo o sob? zárukou, že se u?ilo, co je pot?eba, a když se to u?ilo, že se to
studenti nau?ili – a obrácen?.
Prof. Petr Marusi?, prod?kan pro koncepci a kvalitu vzd?lávací ?innosti, 8. 1. 2019
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