
Principy hodnocení Principy hodnocení 

studijních oborů na MU

Soňa Basovníková                              Brno, 10.10. 2008

Odbor pro strategii a rozvoj 1



Hodnocení studijních programů představuje kontinuální Hodnocení studijních programů představuje kontinuální 
proces monitorování a zlepšování studijních programů, v 
němž akademičtí pracovníci formulují explicitní cíle o tom, němž akademičtí pracovníci formulují explicitní cíle o tom, 
co by se studenti měli naučit (tzv. student learning 
outcomes), ověřují zda studijní program podporuje tyto outcomes), ověřují zda studijní program podporuje tyto 
cíle, sbírají empirická data o výsledcích studentů a 
využívají je ke zlepšení studijních programů. využívají je ke zlepšení studijních programů. 

kultura kvality
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Learner centred-approachLearner centred-approach

přenesení důrazu ze vzdělávání (teaching) na učení se přenesení důrazu ze vzdělávání (teaching) na učení se 
(learning) a představuje přístup nazývaný také jako tzv. 
learner-centred approachlearner-centred approach

tvorba studijních programů a kurzů s použitím výstupů 
z učení znamená posun důrazu od obsahu vzděláváníz učení znamená posun důrazu od obsahu vzdělávání
(seznam toho, co učitel učí) směrem k výsledkům 
vzdělávání (co student umí po úspěšném ukončení vzdělávání (co student umí po úspěšném ukončení 
kurzu/programu)
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Sebehodnotící zpráva a strategie dalšího rozvojeSebehodnotící zpráva a strategie dalšího rozvoje

Vnitřní hodnocení představuje první krok procesu hodnocení, realizují Vnitřní hodnocení představuje první krok procesu hodnocení, realizují 
jej zaměstnanci podílející se na hodnocené jednotce - studijním 
oboru. Výsledkem vnitřního hodnocení je sebehodnotící zpráva, 
která v etapě dalšího hodnocení slouží jako základní dokument, jehož která v etapě dalšího hodnocení slouží jako základní dokument, jehož 
prostřednictvím získají externí hodnotitelé zásadní informace o 
studijním oboru, obecné souvislosti, identifikaci silných a slabých studijním oboru, obecné souvislosti, identifikaci silných a slabých 
stránek a další potřebné informace. 

bude dodržovat doporučenou strukturu a měla by kombinovat 
popisnou a analytickou funkci. popisnou a analytickou funkci. 

Součástí sebehodnotící zprávy se stanou explicitně formulované 
strategické cíle oboru a vzdělávací cíle oborustrategické cíle oboru a vzdělávací cíle oboru
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Struktura sebehodnotící zprávy:Struktura sebehodnotící zprávy:

úvodní část – seznam osob zodpovědných za přípravu dokumentuúvodní část – seznam osob zodpovědných za přípravu dokumentu

informace o studijním oboru:

vzdělávací cílevzdělávací cíle

výstupy z učení

struktura oboru

konkurenceschopnost

studenti

personální zabezpečení 

vnější vztahy

závěrečné shrnutí - SWOT analýza a nástin strategie rozvoje oboru závěrečné shrnutí - SWOT analýza a nástin strategie rozvoje oboru 
do budoucna

Odbor pro strategii a rozvoj 5



Terminologie:Terminologie:

v mezinárodní literatuře zatím nejednotnáv mezinárodní literatuře zatím nejednotná

rostoucí množství studií a „návodů“ na toto téma

Zatím nejednotný překlad do češtinyZatím nejednotný překlad do češtiny

Návrh hodnocení oborů na MU používá tyto termínyNávrh hodnocení oborů na MU používá tyto termíny
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Vzdělávací cíle oboru (mission/ goals):Vzdělávací cíle oboru (mission/ goals):

jsou formulovány v obecné rovině, představují:jsou formulovány v obecné rovině, představují:

základní filosofii, hodnoty a filosofie oboru;

typ studentů, pro které je obor vhodný;typ studentů, pro které je obor vhodný;

obecný profil a charakteristiky absolventů, včetně 
předpokládaných možností uplatnění na trhu práce předpokládaných možností uplatnění na trhu práce 

měly by být formulován jazykem, kterému porozumí 
potenciální studenti a jejich rodiče

nejsou zpravidla měřitelné
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PříkladPříklad

„Cílem bakalářského studia SPSP je aktivní zvládnutí „Cílem bakalářského studia SPSP je aktivní zvládnutí 
teoretických i prakticky použitelných poznatků a 
dovedností, díky nimž bude absolvent schopen 
samostatně koncipovat a provádět intervence sociální samostatně koncipovat a provádět intervence sociální 
práce, reflektovat a řešit sociální problémy a životní 
situace klientů. Absolvent bakalářského stupně studia se situace klientů. Absolvent bakalářského stupně studia se 
uplatní ve veřejnoprávních institucích v oblastech 
sociálního zabezpečení, sociální prevence, politiky sociálního zabezpečení, sociální prevence, politiky 
zaměstnanosti, školství atd. i v soukromoprávních 
institucích neziskového a ziskového charakteru, např. 
občanských sdruženích, ústavních zařízeních nebo občanských sdruženích, ústavních zařízeních nebo 
v poradenství. „
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Výstupy z učení (learning outcomes):Výstupy z učení (learning outcomes):

operacionalizace vzdělávacích cílůoperacionalizace vzdělávacích cílů

konkrétní (měřitelné) znalosti, dovednosti, schopnosti, 
které by si student v rámci studia měl osvojit (co student které by si student v rámci studia měl osvojit (co student 
umí po úspěšném absolvování oboru/předmětu)

výstupy z učení mají behaviorální charakter – popisují, jak výstupy z učení mají behaviorální charakter – popisují, jak 
mohou studenti prokázat, že dosáhli zamýšlených 
vzdělávacích cílů programu. Proto jsou formulovány vzdělávacích cílů programu. Proto jsou formulovány 
pomocí tzv. aktivních sloves. 

jejich formulace není jednoduchá – výsledkem diskuse a jejich formulace není jednoduchá – výsledkem diskuse a 
konsensu
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PříkladyPříklady

Absolvent po úspěšném ukončení studia:Absolvent po úspěšném ukončení studia:
zná základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti sociální 
politiky a sociální práce, a dalších sociálních věd, o něž se sociální politiky a sociální práce, a dalších sociálních věd, o něž se sociální 
politika a sociální práce opírají 

je schopen reflektovat hodnotová a etická východiska, ze kterých při 
řešení sociálních problémů a zvládání životních situací vycházejí různí řešení sociálních problémů a zvládání životních situací vycházejí různí 
účastníci procesů intervence 

umí aplikovat různé teoretické přístupy na reálné situace klientů umí aplikovat různé teoretické přístupy na reálné situace klientů 
sociální práce

je schopen navrhnout model intervenceje schopen navrhnout model intervence

Odbor pro strategii a rozvoj 10



Výukové metody (teaching strategies/ activities):Výukové metody (teaching strategies/ activities):

způsob výuky, která podporuje dosažení výstupů (např. způsob výuky, která podporuje dosažení výstupů (např. 
teoretická příprava, laboratorní cvičení, stáž, atd.)
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Metody hodnocení (assessment methods/tasks):Metody hodnocení (assessment methods/tasks):

metody sloužící k ověření, zda bylo dosaženo plánovaných metody sloužící k ověření, zda bylo dosaženo plánovaných 
vzdělávacích výstupů 

paleta metod hodnocení studentů je velmi široká a dá se paleta metod hodnocení studentů je velmi široká a dá se 
říci, že vzhledem k současné rozmanitosti oborů a vědních 
disciplín žádný úplný výčet neexistuje (např. zpracování disciplín žádný úplný výčet neexistuje (např. zpracování 
případové studie, esej, prezentace, týmová práce, analýza 
dat, apod.)dat, apod.)

průběžně či po ukončení vzdělávací jednotky 
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Propojení (alignment)Propojení (alignment)

Propojení cílů oboru, výstupů z učení s metodami výuky, Propojení cílů oboru, výstupů z učení s metodami výuky, 
metodami hodnocení činí celý proces transparentnějším 
jak pro studenty, tak pro další zainteresované subjekty a jak pro studenty, tak pro další zainteresované subjekty a 
dává vzdělávací jednotce koherentní a konzistentní 
charakter. charakter. 

Proces utváření vzdělávací jednotky by proto měl sledovat 
následující etapy:následující etapy:
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Stanovení cílů oboru Navázání na strukturu Stanovení cílů oboru 
a profilu absolventa

Navázání na strukturu 
předmětů

Formulace zamýšlených 
výstupů z učení

Stanovení metod 
výuky a hodnocení
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Matice: výstupy z učení x předmětyMatice: výstupy z učení x předměty

Výstupy z učeníVýstupy z učení

Název 1. 2. 3. 4. 5.

PředmětPředmět
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Jaké jsou výhody používání learning outcomes?Jaké jsou výhody používání learning outcomes?

transparentnosttransparentnost

pomáhají studentům sledovat vzdělávací proces a 
reflektovat očekáváníreflektovat očekávání

pomáhají akademickým pracovníkům zacílit obsah studia

poskytují informaci potenciálním uchazečům a poskytují informaci potenciálním uchazečům a 
zaměstnavatelům o klíčových kompetencích absolventů 
jednotlivých oborůjednotlivých oborů
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Pilotní hodnoceníPilotní hodnocení

Byly(budou) vybrány obory z různých fakult tak, aby byly Byly(budou) vybrány obory z různých fakult tak, aby byly 
reprezentovány jak obory přírodovědné, tak humanitní - celkově 
proběhne pilotní evaluace na třech oborech (bakalářské studijní 
programy v prezenční formě).programy v prezenční formě).

Na základě pilotáže dojde k „vyladění“ procesní i obsahové části 
hodnoceníhodnocení

Formativní charakter
Výsledkem není rozdělení na obory „dobré“ a „špatné“, ale reflexe, Výsledkem není rozdělení na obory „dobré“ a „špatné“, ale reflexe, 
zpětná vazba, návrh doporučení

Podpora
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
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