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Obecný cíl projektu

 ss oporou o domácí a zahraniční zkušenosti oporou o domácí a zahraniční zkušenosti 

 navrhnout a odzkoušet ucelený navrhnout a odzkoušet ucelený celouniverzitnícelouniverzitní systém systém 

studentského posuzování kvality výukystudentského posuzování kvality výuky

 používal by se rutinně na Univerzitě Karlově Prahapoužíval by se rutinně na Univerzitě Karlově Praha

 na všech 17 fakultáchna všech 17 fakultách

 měl by splňovat řadu dále uváděných parametrůměl by splňovat řadu dále uváděných parametrů



Systém má umožnit posouzení 

kvality výuky

 vv bakalářských studijních programech bakalářských studijních programech 

 v navazujících magisterských studijních programechv navazujících magisterských studijních programech

 v „dlouhých“ magisterských studijních programech v „dlouhých“ magisterských studijních programech 
(lékařství, právo, učitelství pro 1. stupeň ZŠ)(lékařství, právo, učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

 v prezenční i kombinované formě studiav prezenční i kombinované formě studia

 v postgraduálních v postgraduálních doktorskýchdoktorských studijních programechstudijních programech



Čtyřúrovňový systém hodnocení na UK

 

úroveň typ hodnocení, organizátor 

hodnocení 

 

uživatel výsledků 

1. celouniverzitní  sumativní hodnocení organizované 

univerzitou, které bude obsahovat po-

ložky společné pro všechny fakulty UK 

(pro všechny studijní programy a stu-

dijní obory) 

vedení UK, vedení fakult, uni-

verzitní senát, akademická obec 

UK 

2. skupiny fakult (příp. studijních 

programů a oborů) s obdobným 

zaměřením  

sumativní hodnocení organizované 

univerzitou, které bude obsahovat po-

ložky společné pro určitou skupinu 

fakult s obdobným zaměřením (např. 

pro pět lékařských fakult)  či skupinu 

studijních oborů s obdobným zaměře-

ním (např. pro učitelské obory na UK) 

vedení UK, vedení fakult, uni-

verzitní senát, akademické obce 

příslušných skupin fakult 

3. celofakultní (dosavadní systém 

studentského posuzování zave-

dený na jednotlivých fakultách) 

převážně formativní hodnocení orga-

nizované fakultou, které obsahuje 

podrobnější položky společné pro 

všechny předměty, kursy, všechny 

katedry, ústavy fungující na dané fa-

kultě 

vedení fakulty, vedení kateder a 

ústavů, fakultní senát, učitelský 

sbor fakulty, studenti dané 

fakulty 

4. katedrální, ústavní  formativní hodnocení organizované 

jednotlivými katedrami, ústavy, klini-

kami pro vlastní potřebu; obsahuje 

velmi podrobné položky 

vedení katedry, ústavu či kli-

niky, učitelé působící na daném 

pracovišti 

 

 



Co se podařilo udělat? – PhD studium

 systém pro hodnocení kvality doktorského studia na celé UKsystém pro hodnocení kvality doktorského studia na celé UK

dotazník je strukturován do 7 bloků: dotazník je strukturován do 7 bloků: 

1. identifikační údaje o fakultě, formě studia, stážích doma i v zahraničí a 1. identifikační údaje o fakultě, formě studia, stážích doma i v zahraničí a 
současném zaměstnání,současném zaměstnání,

2. údaje o sociálním klimatu na školicím pracovišti2. údaje o sociálním klimatu na školicím pracovišti

3. údaje o pracovních podmínkách na školicím pracovišti3. údaje o pracovních podmínkách na školicím pracovišti

4. údaje o dovednostech získaných během vědecké přípravy4. údaje o dovednostech získaných během vědecké přípravy

5. údaje o práci školitele5. údaje o práci školitele

6. údaje o zkouškách a obhajobě6. údaje o zkouškách a obhajobě

7. celkové hodnocení studia a jeho přínosu z pohledu absolventů7. celkové hodnocení studia a jeho přínosu z pohledu absolventů



Hodnocení kvality výuky                          

v kombinované formě studia

 kombinace prezenční + distanční formy (kombinace prezenční + distanční formy (blended learningblended learning))

 takováto šetření se nedělají běžně ani ve vyspělých zemíchtakováto šetření se nedělají běžně ani ve vyspělých zemích

 spíše se sleduje kvalita ryze distanční formy, zejména espíše se sleduje kvalita ryze distanční formy, zejména e--learningulearningu

 nevíme, jaká je reálná kvalita kombinované formy na UK z pohledu nevíme, jaká je reálná kvalita kombinované formy na UK z pohledu 
studentů (přitom studenti kombinované formy tvoří studentů (přitom studenti kombinované formy tvoří 20 % všech20 % všech))

 byl navržen a ověřen originální dotazník byl navržen a ověřen originální dotazník –– 37 položek; 9 dimenzí 37 položek; 9 dimenzí 
hodnoceníhodnocení

 ve spolupráci s členy řešitelského týmu byl ověřen na 5 záměrně ve spolupráci s členy řešitelského týmu byl ověřen na 5 záměrně 
různorodých různorodých fakultách UK (FaF, FSV, HTF, PedF, LF HK) fakultách UK (FaF, FSV, HTF, PedF, LF HK) –– celkem celkem 
705 studentů705 studentů



Hodnocení kvality výuky v prezenční formě 

studia

 šetření proběhlo v prosinci 2009 na 16 ze 17 fakult (ne PřF)šetření proběhlo v prosinci 2009 na 16 ze 17 fakult (ne PřF)

 byl zadáván jednotný, opticky čitelný dotazníkbyl zadáván jednotný, opticky čitelný dotazník

 pro klinické lékařské obory byl rozšířen o 7 otázek zjišťujících pro klinické lékařské obory byl rozšířen o 7 otázek zjišťujících 
specifika této výukyspecifika této výuky

 šetření mělo šetření mělo retrospektivníretrospektivní charakter, tj. studenti posuzovali kvalitu té charakter, tj. studenti posuzovali kvalitu té 
výuky, kterou absolvovali v předchozím akademickém roce (odstup)výuky, kterou absolvovali v předchozím akademickém roce (odstup)

 u fakult, kde dominuje strukturované studium, proběhlo šetření u u fakult, kde dominuje strukturované studium, proběhlo šetření u 
bakalářského stupně (10 fakult)bakalářského stupně (10 fakult)

 u fakult, kde dominuje nestrukturované studium (5 lékařských, 1 u fakult, kde dominuje nestrukturované studium (5 lékařských, 1 
právnická) proběhlo u magisterského studiaprávnická) proběhlo u magisterského studia





Princip výběru 

 Hlavní jednotkou zkoumání je fakultaHlavní jednotkou zkoumání je fakulta, ale na většině fakult se , ale na většině fakult se 
vyučuje mnoho studijních oborůvyučuje mnoho studijních oborů

 úkolem garanta na fakultě (šlo zpravidla o studijního proděkana) bylo úkolem garanta na fakultě (šlo zpravidla o studijního proděkana) bylo 
vybrat:vybrat:

 nejméně 3 studijní obory, které jsou typické pro zaměření fakultynejméně 3 studijní obory, které jsou typické pro zaměření fakulty

 uvnitř každého oboru nejméně 3 předměty/kursy, které jsou uvnitř každého oboru nejméně 3 předměty/kursy, které jsou 
nejdůležitější pro úspěšné absolvování oboru nejdůležitější pro úspěšné absolvování oboru 

 jsou blízké či totožné s těmi předměty, které se zkoušejí u státních jsou blízké či totožné s těmi předměty, které se zkoušejí u státních 
zkoušekzkoušek

 stejné fakulty jsme přiměli, aby se dohodly na identických stejné fakulty jsme přiměli, aby se dohodly na identických 
předmětech/kursech: LF předmětech/kursech: LF –– anatomie, farmakologie, internaanatomie, farmakologie, interna



Struktura dotazníku pro prezenční formu 

studia

 identifikační údaje: fakulta, akademický rok, ročník,  typ studia Bc., identifikační údaje: fakulta, akademický rok, ročník,  typ studia Bc., 
NMgr., Mgr.), studijní obor, pohlaví, posuzovaný předmět/kurs, NMgr., Mgr.), studijní obor, pohlaví, posuzovaný předmět/kurs, 
povinnost či volitelnost předmětu/kursupovinnost či volitelnost předmětu/kursu

 koncepce a organizace předmětu/kursu ( 7 položek)koncepce a organizace předmětu/kursu ( 7 položek)

 zkoušení a hodnocení (5 položek)zkoušení a hodnocení (5 položek)

 studijní materiály a průběh výuky (10 položek)studijní materiály a průběh výuky (10 položek)

 přínos předmětu/kursu (8 položek)přínos předmětu/kursu (8 položek)

 celkové zhodnocení tohoto předmětu/kursu ve srovnání s jinými          celkové zhodnocení tohoto předmětu/kursu ve srovnání s jinými          
v daném ročníku (1 položka)v daném ročníku (1 položka)

 31 položek; u lékařských oborů 38 položek31 položek; u lékařských oborů 38 položek



Přínos předmětu/kursu - outcomes

1. získal/a jsem mnoho faktografických poznatků1. získal/a jsem mnoho faktografických poznatků

2. naučil/a jsem se analyzovat či kriticky hodnotit2. naučil/a jsem se analyzovat či kriticky hodnotit

3. osvojil/a jsem si mnoho nových 3. osvojil/a jsem si mnoho nových praktických dovednostípraktických dovedností

4. naučil/a jsem se odborně vyjadřovat4. naučil/a jsem se odborně vyjadřovat

5. naučil/a jsem se, jak přistupovat k 5. naučil/a jsem se, jak přistupovat k řešení reálných praktických řešení reálných praktických 
problémůproblémů

6. zažívám větší pocit profesionální odpovědnosti za svou práci6. zažívám větší pocit profesionální odpovědnosti za svou práci

7. byli jsme vedeni k tomu, abychom propojovali poznatky z různých 7. byli jsme vedeni k tomu, abychom propojovali poznatky z různých 
oborůoborů

8. ujasnil/a jsem si svoji profesionální identitu: uvědomil/a jsem si, co chci 8. ujasnil/a jsem si svoji profesionální identitu: uvědomil/a jsem si, co chci 
a co nechci dělata co nechci dělat



Zkoumaný soubor

fakultafakulta počet kursůpočet kursů počet počet 

respondentůrespondentů

relativní četnostrelativní četnost

Matemat.fyzikálMatemat.fyzikál 1515 340340 17,3 % 17,3 % 

PrávnickáPrávnická 3131 893893 45,6 %45,6 %

Katolická Katolická 

teolog.teolog.

44 108108 5,5 %5,5 %

Evangel. teolog.Evangel. teolog. 66 5757 2,9 %2,9 %

FTVSFTVS 88 562562 28,7 %28,7 %

Celkem 5 fakultCelkem 5 fakult 6464 19601960 100, 0 %100, 0 %



Použité metody

 studenti odpovídali na pětistupňové posuzovací škále, kde 1= souhlas s studenti odpovídali na pětistupňové posuzovací škále, kde 1= souhlas s 

tvrzením, výrazný přínos … 5 = nesouhlas s tvrzením, žádný přínostvrzením, výrazný přínos … 5 = nesouhlas s tvrzením, žádný přínos

 deskriptivní statistikadeskriptivní statistika

 explorační faktorová analýza (maximum likehood)explorační faktorová analýza (maximum likehood)

 analýza vnitřní konzistence souboru 8 položek analýza vnitřní konzistence souboru 8 položek –– tj. proměnné nazvané tj. proměnné nazvané 

„přínos předmětu/kursu“„přínos předmětu/kursu“–– Cronbachovo alfaCronbachovo alfa

 analýza rozptyluanalýza rozptylu



Vybrané výsledky

 studenti nerozlišují mez různými typy přínosnosti předmětu/kursu studenti nerozlišují mez různými typy přínosnosti předmětu/kursu 

 všech 8 položek mezi sebou středně silně koreluje (r=0,3 až 0,6)všech 8 položek mezi sebou středně silně koreluje (r=0,3 až 0,6)

 explorační faktorová analýza ukazuje na jeden faktor explorační faktorová analýza ukazuje na jeden faktor –– jak u jak u 

celého vzorku, tak u jednotlivých fakultcelého vzorku, tak u jednotlivých fakult

 výjimkou je zřejmě MFF, kde se rýsují dva faktory: položky 1.výjimkou je zřejmě MFF, kde se rýsují dva faktory: položky 1.--6 6 

(obecný přínos), položky 7.(obecný přínos), položky 7.--8. (specifický přínos 8. (specifický přínos -- propojování propojování 

poznatků a profesní identita)poznatků a profesní identita)



Vybrané výsledky

 studenti hodnotí vybrané předměty pozitivně, ve zkoumaném souboru studenti hodnotí vybrané předměty pozitivně, ve zkoumaném souboru 

bylo velmi málo špatně hodnocených předmětů/kursůbylo velmi málo špatně hodnocených předmětů/kursů

 položky zjišťující přínosnost předmětu mají zešikmené rozložení položky zjišťující přínosnost předmětu mají zešikmené rozložení 

směrem k příznivým hodnotámsměrem k příznivým hodnotám

 v položce v položce celkové hodnocení kvality předmětu/kursucelkové hodnocení kvality předmětu/kursu téměř 70 % téměř 70 % 

respondentů uvádí, že jimi hodnocený kurs je respondentů uvádí, že jimi hodnocený kurs je lepší nebo výrazně lepší nebo výrazně 

lepšílepší, než ostatní kursy v tomto ročníku, než ostatní kursy v tomto ročníku

 konkrétně: MFF konkrétně: MFF -- 54 %, PF 54 %, PF –– 77 %, KTF 77 %, KTF –– 55 %, ETF 55 %, ETF –– 58 %, 58 %, 

FTVS FTVS –– 58 %58 %





Výsledky

 NestedNested faktoriální analýza rozptylu ukazuje, že faktoriální analýza rozptylu ukazuje, že 

 mezi zkoumanými fakultami nejsou významné rozdíly v mezi zkoumanými fakultami nejsou významné rozdíly v 
hodnocení přínosnosti předmětů/kursů hodnocení přínosnosti předmětů/kursů 

 uvnitř zkoumaných fakult existují významné rozdíly mezi uvnitř zkoumaných fakult existují významné rozdíly mezi 
předměty/kursy v jejich přínosnosti pro studenty předměty/kursy v jejich přínosnosti pro studenty 

 příklad: na FTVS se výrazně liší příklad: na FTVS se výrazně liší –– z pohledu studentů z pohledu studentů –– přínos kursu přínos kursu 
č.62 a kursu č. 63č.62 a kursu č. 63

 škála přínosnosti v našem dotazníku má uspokojivé psychometrické škála přínosnosti v našem dotazníku má uspokojivé psychometrické 
charakteristiky charakteristiky –– rozlišuje mezi kursy; může mít širší využitírozlišuje mezi kursy; může mít širší využití

 škála nerozlišuje mezi různými typy přínosu škála nerozlišuje mezi různými typy přínosu –– možná, že to nerozlišují možná, že to nerozlišují 
ani studenti sami (věk? délka pobytu na fakultě? životní zkušenosti?)ani studenti sami (věk? délka pobytu na fakultě? životní zkušenosti?)



Přínos předmětu/kursu pro klinické 

obory

 

Specifický přínos daného předmětu/kursu pro studenty klinických oborů 

1. Zdokonalil/a jsem se v tomto oboru v 

odebírání anamnézy a v provádění 

fyzikálního vyšetření 

5       4       3       2       1            NA 

2. Zdokonalil/a jsem se v tomto oboru v 

klinickém uvažování a klinickém 

rozhodování  

 

5       4       3       2       1            NA 

3. Zdokonalil/a jsem se v dovednosti 

pracovat s přístroji a nástroji, které se v 

tomto oboru používají  

5       4       3       2       1            NA 

4. Naučil/a jsem se racionálnímu 

klinickému uvažování  při volbě 

laboratorních a diagnostických testů, 

které se používají v daném oboru  

 

5       4       3       2       1            NA 

5. Zdokonalil/a jsem se v dovednosti 

komunikovat s pacienty  

 

5       4       3       2       1            NA 

6. Zdokonalil/a jsem se v dovednosti 

komunikovat se členy zdravotnického 

týmu (lékaři, sestrami, laborantkami 

atd.) 

 

5       4       3       2       1            NA 

7. Naučil jsem se profesionálnímu přístupu 

a tak kvalitní práci, aby se na mne mohli 

spolupracovníci spolehnout 

 

5       4       3       2       1            NA 

 



Závěry

 jde o první šetření, které si klade za cíl srovnávat mezi sebou fakulty jde o první šetření, které si klade za cíl srovnávat mezi sebou fakulty 

jedné vysoké školyjedné vysoké školy

 staví nastaví na sumativnímsumativním hodnoceníhodnocení

 bez velkých detailů, které dovolí obecnější rozhodování na úrovni celé bez velkých detailů, které dovolí obecnější rozhodování na úrovni celé 
UKUK

 tam, kde by se rýsovaly problémy, by následovalo podrobnější tam, kde by se rýsovaly problémy, by následovalo podrobnější 
zkoumánízkoumání

 jde spíše o jde spíše o screening screening 

 bude se provozovat systematicky (chystá se právní dokument bude se provozovat systematicky (chystá se právní dokument --

opatření rektora)opatření rektora)

 systém se bude dolaďovat, bude možné konstruovat časové řadysystém se bude dolaďovat, bude možné konstruovat časové řady



Závěry

 neuvažujeme o šetření mezi neuvažujeme o šetření mezi absolventy prezenčního a kombinovanéhoabsolventy prezenčního a kombinovaného

studia studia –– to připravuje tým kolem ing. Kouckéhoto připravuje tým kolem ing. Kouckého

 omezíme se omezíme se pregraduálnípregraduální studium studium –– neboť tam je možné rychle neboť tam je možné rychle 

intervenovatintervenovat

 budeme pokračovat ve zkoumání kvality budeme pokračovat ve zkoumání kvality absolventů doktorskéhoabsolventů doktorského

studia na UK (chystáme již 3. sondu)studia na UK (chystáme již 3. sondu)

 naše šetření nenahrazují, ani nedublují šetření, která si provádějí naše šetření nenahrazují, ani nedublují šetření, která si provádějí 

fakulty a některé katedry fakulty a některé katedry –– tam jde spíše o formativní hodnocenítam jde spíše o formativní hodnocení


