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Abstrakt  

Diplomová práce mapuje a analyzuje hodnocení kvality výuky na vysokých školách u nás i 

v zahraničí. Cílem je porovnání způsobů, jakými se toto hodnocení provádí v různých zemích, 

konkrétně v Kanadě, Spojených státech amerických a v Evropě. 

 

První část je teoretická, kde jsou definovány a objasněny pojmy spojené s benchmarkingem a 

kvalitou na vysokých školách. Druhá, praktická část obsahuje analýzu hodnocení kvality 

výuky na vybraných zahraničních univerzitách a mapuje současný stav na Vysoké škole 

báňské – Technické univerzitě Ostrava. V závěru jsou prezentována doporučení a návrhy na 

zlepšení současného stavu. 

 

Klíčová slova:  

Benchmarking; kvalita na vysoké škole, hodnocení kvality výuky; dotazníkové šetření. 

 

 

Abstract  

This thesis explores and analyzes teaching quality evaluation at universities in the Czech 

Republic and foreign countries like Canada, USA, and several others in Europe. 

Our goal is to compare the ways teaching quality evaluation is performed in different 

universities. 

 

The first part is theoretical where are defined and clarified terms related to benchmarking and 

teaching quality evaluation at universities. The second part is practical and it contains an 

analysis teaching quality evaluation at selected foreign universities and describes the current 

state at technical university “Vysoka Skola Banska – Technicka Univerzita Ostrava”. In 

conclusion, there are presented some recommendations and ideas for improvement of the 

current state. 
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Úvod 

Kvalita vysokých škol a problém jejího zajišťování, hodnocení a řízení je v současnosti velice 

diskutované téma. Každý chápe kvalitu vysokého školství jinak a proto je v českém prostředí 

běžné, že univerzity, které sídlí ve stejném městě, mají různý přístup a pohled na kvalitu. 

Tématem, mnohdy opomíjeným, je hodnocení kvality výuky, které je ve vyučovacím procesu 

nezbytné pro zkvalitňování výuky, jako takové. V českém vysokém školství je hodnocení 

výuky pouze dobrovolná záležitost a tak není často brána příliš vážně a důsledně/ a tak na ni 

není kladen příliš velký důraz. Hodnocení kvality výuky je v systému výuky zpětnou vazbou, 

která koresponduje požadavkem kapitoly 8 normy ČSN EN ISO 9001, na měření spokojenosti 

zákazníků. 

 

Za téma své diplomové práce jsem si zvolila Benchmarking přístupů k hodnocení kvality 

výuky na vysokých školách. Řešení tohoto tématu bylo zároveň součástí projektu 

specifického výzkumu „Pokročilé metody managementu jakosti“ s identifikačním číslem 

SP2011/57, pod Katedrou kontroly a řízení jakosti (639) v loňském roce 2011.  

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat hodnocení kvality výuky pomocí 

benchmarkingového výzkumu na vybraných zahraničních i českých univerzitách. Také zjistit 

jakým způsobem hodnocení kvality výuky probíhá, jaké jsou hodnotící znaky a co všechno 

hodnocení obnáší a následně porovnat jednotlivé způsoby a znaky hodnocení. Také se ve své 

práci budu zabývat aktuální situací hodnocení výuky na Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě Ostrava a v závěrečné části této práce doporučím případné zlepšení stávajícího 

stavu. 

 

Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a analyticko-návrhovou. V první části jsou 

definovány a objasněny pojmy spojené s benchmarkingem a kvalitou na vysokých školách. 

Druhá, praktická část obsahuje analýzu hodnocení kvality výuky na vybraných zahraničních 

univerzitách a mapuje současný stav na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. 

V závěru jsou prezentovány návrhy a doporučení na zlepšení současného stavu. 
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Teoretická část 

1 Benchmarking 

Jak už to bývá, v angličtině se díky příponě – ing jeví vše snadnější. „Benchmark + -

ing = benchmarking“. Mezi slůvkem benchmark a procesem, který se nazývá benchmarking 

je rozdíl. Slovo benchmark pochází z oblasti geografického průzkumu a znamená „měření 

oproti referenčnímu bodu“. V oblasti zlepšování kvality je benchmark dosažení úrovně 

„nejlepší ve své kategorii“ (best-in-class). Dosažení takové úrovně se stává právě tím 

„referenčním bodem“ a normou excelence oproti podobným výkonům či procesům, které 

měříme a srovnáváme. Benchmark tedy můžeme považovat za jakési srovnávací kritérium. 

Zatímco benchmark je měřítko, benchmarking je procesem měření A nutno podotknout, že 

může výrazně přispět k dosažení konkurenční výhody. [1] 

International Benchmarking Clearinghouse při APQC (American Productivity and 

Quality Center) vytvořil následující pracovní definici benchmarkingu: 

Benchmarking je proces neustálého srovnávání a měření organizace s vůdčími firmami 

kdekoliv na světě, s cílem získat informace, které organizaci pomohou přijmout (a 

realizovat) aktivity, vedoucí ke zlepšení své vlastní výkonnosti. [6] 

 

Robert C. Camp, jedna z vůdčích osobností v oblasti benchmarkingu definuje 

benchmarking jako:  

…hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům. [2] 

 

Pojem benchmarking mohou jeho různí uživatelé vykládat různě. Pro některé je to 

jednoduše proces porovnávání nákladů, jiní o něm hovoří, když chtějí pojmenovat zlepšené 

služby. Jedna z definic říká, že je to využití strukturovaného porovnávání s cílem definovat a 

zlepšovat dobré praktické postupy.  

Benchmarking je technika trvalé optimalizace, která porovnává a analyzuje procesy 

(služby) za účelem zjistit nejlepší praxe (praktické postupy), s nimiž se pak organizace 

poměřuje. 

Benchmarking je postup, při němž jsme tak skromní, že přiznáme, že je někdo jiný v 

něčem lepší, a potom… jsme tak chytří, že zjistíme, jak se jim v tom můžeme vyrovnat nebo 

je dokonce předstihnout. 
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Smyslem benchmarkingu je zjištění: 

▪ jak si organizace stojí ve srovnání s ostatními, především pokud jde o výstupy, tj. výsledky 

služeb vašim zákazníkům; 

▪ jak vaše organizace pracuje z hlediska vstupů, tj. personálu, financí a dalších zdrojů, a jaká 

je úroveň služeb, které pomocí vstupů zajišťujete; nejen rezerv v organizaci, ale především 

poznání, jak některé věci dělají jiní. 

 Účelem tohoto postupu je vytýčit rozdíly, které pak lze využít k vymezení 

zlepšitelných oblastí. To je založeno na standardech nebo stanovené úrovni, kterou chcete 

dosáhnout v poskytovaných službách. Benchmarking je především otázkou zdokonalování; 

každou informaci získanou prostřednictvím benchmarkingu je proto třeba využít k dosažení 

změny zlepšení služeb poskytovaných vašim zákazníkům. 

 

Benchmarking umožňuje organizaci: 

▪ neustále se zlepšovat; 

▪ měřit výkonnost; 

▪ porovnávat výkonnost své organizace s jinými; 

▪ zvyšovat kvalitu služeb  

▪ snižovat náklady. 

 

Za benchmarking však nelze považovat prosté porovnávání údajů o výkonech nebo 

nákladech. Není také vyzvědačstvím nebo špionáží. Benchmarking není rychlý ani snadný. 

Benchmarking není jednorázová záležitost ani proces přinášející jednoduché odpovědi. [3] 

 

Co je výsledkem benchmarkingu? 

Benchmarking může poskytnout měřítka, která srovnávají výkonnost daného procesu 

(který chceme zlepšit) mezi více cílovými organizacemi. Může popsat mezeru organizace ve 

výkonnosti tak, jak byla zjištěna srovnáním s identifikovanými úrovněmi výkonnosti. Pomáhá 

také najít nejlepší praktiky a hybné síly, které vyvolávají takové výsledky, jež bylo možné 

sledovat během provádění studie. Umožňuje stanovit výkonnostní cíle pro proces a 

identifikovat oblasti, v nichž je třeba přijmout opatření ke zlepšení. [1] 
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1. 2 Historie benchmarkingu  

Benchmarking není novým přístupem. Různé organizace porovnávají své relativní 

náklady a výkony už po mnoho let. 

První společností, která plně integrovala benchmarking do celé své organizace, byla 

firma XEROX. Na konci 70. let totiž neustále ztrácela podíl na reprografickém trhu. 

Průzkumy prokázaly, že výrobní náklady firmy XEROX se rovnají prodejní ceně japonských 

kopírek. Manažeři XEROXu porovnali činnosti a zjistili, že jedna z oblastí, v níž ztrácí, je 

skladové hospodářství. Když firma analyzovala činnosti konkurence, zjistila, že společnost L. 

L. BEAN má proces skladového hospodářství na světové špičce a začala s ní soutěžit. Tento 

proces nazvaný “benchmarking” firmu úplně proměnil. Metoda se osvědčila jako cenná 

technika pro zlepšování výkonu a její používání se rychle rozšířilo. 

Benchmarking se stal důležitým nástrojem zlepšování výkonnosti a jeho základní 

myšlenky byly v 80. letech charakterizovány jako: 

▪ nalezení organizace, která je nejlepší v dané činnosti; 

▪ analýza příčin, které vedly k dosažení těchto výsledků; 

▪ vytvoření plánů pro zlepšení vlastní činnosti a výkonnosti; 

▪ implementace těchto plánů; 

▪ monitorování a vyhodnocování výsledků.  

Pro orientační srovnávání se používají dvě cesty: porovnávání činností a porovnávání 

výsledků.  

V začátcích benchmarkingu, kdy byl používán pouze v soukromém sektoru, byl 

zaměřen především na porovnávání činností či procesů. (Někdy byl také označován jako 

mikro-benchmarking.) Jednalo se zejména o analýzu procesů a činností, při kterých dochází 

k přeměně firemních vstupů na firemní výstupy. Naopak tzv. makro-benchmarking, který se 

rozvíjí později, srovnává přímo výsledky organizací. [3, 2] 

 

1. 3 Přístupy k benchmarkingu 

Pro využití v praxi existují rozdílné přístupy k benchmarkingu. Často jsou uváděny 

pouze dva přístupy, a sice výkonový benchmarking a procesní benchmarking. Autoři Friedel a 

Anand [1, 5] uvádí přístupů pět. Dva již zmíněné přístupy benchmarkingu jsou rozšířeny o 

funkcionální, strategický a neformální přístup. Rozdíly v těchto přístupech jsou poměrně 

zásadní. 
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1. 3. 1 Výkonový benchmarking 

Výkonový benchmarking je založený na datech. Srovnává relativní výkonnost oproti 

určitému počtu či souboru (odsouhlasených) měřítek výkonnosti, často mezi konkurenty. Ve 

své podstatě tedy řeší otázku, čeho organizace dosahuje (jaké výkonnosti, kolik měrných 

jednotek…). K takovému benchmarkingu nejsou nutné žádné návštěvy, často je prováděn 

často jako tzv. „konsorciální benchmarking“, kdy benchmarking (bude uváděn i pojem 

„benchmarkingová studie) provádí více organizací, vesměs za účasti třetí strany – 

benchmarkingového centra (APQC, EFQM, ČSJ…).  

 

Mezi hlavní výhody tohoto typu benchmarkingu patří to, že jde o užitečný způsob 

identifikování rozdílu ve výkonnosti mezi subjekty provádějícími benchmarking a také to, že 

výkonový benchmarking může (ale nemusí) ukázat, kde se organizace potřebuje nejvíce 

zlepšit, tedy jaký je rozdíl ve výkonnosti (měřených výsledcích). 

 

Nevýhodou výkonového benchmarkingu je, že obvykle neidentifikuje přímo procesy 

nebo praktiky, které vedly k vynikající výkonnosti, a tudíž nedává žádný „návod“ pro 

organizaci jak se zlepšit. Obtížná může být také interpretace výsledků (jaké zlepšení je 

opravdu možné/reálné). To se může např. projevit při srovnávání některých výsledků mezi 

velkými a malými firmami (např. „investice v Kč do vzdělávání na jednoho zaměstnance“ ve 

společnostech distribuujících elektrickou energii (přirozený „monopol“) a v malé strojírenské 

firmě, která pracuje v tvrdém konkurenčním prostředí). 

 

Výkonový benchmarking je tedy dobré provádět ve spojení či kombinaci s tzv. procesním 

benchmarkingem, jehož provedení vypadá o něco obtížněji. [1, 4] 

1. 3. 2 Procesní benchmarking 

Procesní benchmarking lze považovat za „pravý“ přístup k benchmarkingu. Měří 

individuální výkonnost procesu a jeho funkčnost. Měření/srovnání probíhá vesměs oproti 

organizacím, které jsou v provádění konkrétních srovnávaných procesů vůdčími (nejlepšími). 

Procesní benchmarking hledá ony výše zmíněné „nejlepší praktiky“ v provádění jednotlivých 

procesů. Podmínkou však je, že předtím je nutné ověřit, zda tento proces provádí „referenční“ 

organizace opravdu na špičkové (eventuálně světové) úrovni. Zatímco výkonový 

benchmarking odpovídá na otázku co nebo kolik, procesní pojetí benchmarkingu hledá 
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odpověď na otázku, jak organizace dosahuje vynikající výkonnosti (kterou lze odhalit 

výkonovým benchmarkingem). Výkonový benchmarking měří a srovnává důsledky, procesní 

přístup pátrá po příčinách. Z toho plyne, že procesní benchmarking obvykle vyžaduje 

návštěvy partnerů na místě, řádnou přípravu a určitá pravidla (benchmarkingový protokol). 

Je-li pak jednou nejlepší praktika identifikována a organizace provádějící benchmarking jí 

porozumí, pak ji lze adaptovat eventuálně zlepšit pro aplikaci v jiné organizaci. 

 

Výhodou procesního benchmarkingu je, že lze zjistit jak se zlepšit a jaká míra zlepšení 

je možná/proveditelná. Lze také snadněji a lépe interpretovat rozdíly mezi srovnávanými 

organizacemi (proč mají organizace rozdílnou výkonnost). 

 

Nebezpečí procesního pojetí benchmarkingu se může projevit, neví-li organizace 

přesně, co chce srovnávat a vybere si pro benchmarking nevhodného partnera. [1, 4] 

1. 3. 3 Funkcionální benchmarking 

Benchmarking funkcionální zastupuje takový typ benchmarkingových studií, při nichž 

se porovnává několik nebo i jediná funkce určitých organizací. Je rozšířen zejména v oblasti 

služeb a v neziskovém sektoru. Jako příklad může sloužit porovnávání bezpečnostních 

garancí v leteckém provozu, rozsah prodejních služeb obchodních řetězců, mnoho 

doprovodných služeb nabízených pacientům zdravotnickými zařízeními apod.  

Oproti výkonovému benchmarkingu se u tohoto typu zkoumání snadněji najde alespoň 

jeden externí partner, který nám nemusí přímo v určitém odvětví trhu konkurovat. 

Funkcionální benchmarking obvykle vyžaduje nezanedbatelné finanční zdroje. Organizace 

známé úrovni svých funkcí a služeb si mohou připadat obtěžované nadměrným zájmem 

jiných organizací a údajně jsou známy i případy, kdy za to, že se zapojí do podobných 

projektů, začaly žádat finanční kompenzace. [5]   

1. 3. 4 Strategický benchmarking 

Formou benchmarkingu je také strategický benchmarking. Jde o proces identifikace 

výkonnosti a standardů na úrovni světové třídy, který se snaží určit rozdíly 

v konkurenceschopnosti (např. využití zdrojů a dovedností, poskytování produktů a služeb 

apod.). Jeho výsledkem je vytváření vhodných strategii pro to, aby firma udržela svou pozici a 

dále se na trhu rozvíjela. Proto se strategický benchmarking hodí k použití zejména 

v situacích, kdy organizace reviduje své poslání či strategii. 
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1. 3. 5 Neformální benchmarking 

V některých případech také můžeme hovořit o neformálním benchmarkingu, kdy 

dochází k neformálnímu srovnávání výkonnosti, procesů a praktik během konferencí, dnů 

otevřených dveří a dalších podobných aktivit. Takové srovnání by však nemělo být 

zaměňováno za správně provedený výkonový či procesní benchmarking. [1]   

1. 4 Typy benchmarkingu 

Typy benchmarkingu 

Výkonový, funkcionální i procesní benchmarking můžeme aplikovat v rámci jedné 

organizace nebo mezi různými právnickými subjekty. V této souvislosti panuje v odborné 

literatuře snad největší shoda při vymezení typů benchmarkingu v závislosti na hledisku, kde 

je benchmarking vykonáván, přičemž se rozlišují dva základní typy: [4]   

 

▪ benchmarking interní; 

▪ benchmarking externí; 

 

 Volba typu přístupu k benchmarkingu přirozeně závisí na tom, co bude jeho objektem, 

jak velké zdroje bude ochotno vrcholové vedení organizací na benchmarking uvolňovat a 

dalších faktorech. 

1. 4. 1 Interní benchmarking 

Interní benchmarking srovnává podobné činnosti, postupy či výkony v rámci různých 

podnikatelských jednotek jedné organizace. Příkladem může být srovnání přístupů 

k plánování výroby, které využívají různých manažerských informačních systémů v mnoha 

výrobních závodech jedné organizace. [1] 

 Obvyklý je tento typ u přiměřeně velkých, často nadnárodních organizací. Interní 

benchmarking je založen na principu ochoty poznat nejlepší praxi ve vlastní organizaci. Proto 

obvykle nenaráží na omezení při získávání potřebných informací a doba jednoho 

benchmarkingového projektu je výrazně kratší, v porovnání s externím benchmarkingem. 

Díky internímu benchmarkingu se daří účinně a efektivně snižovat nežádoucí rozdíly ve 

výkonnosti jednotlivých organizačních jednotek. Slabinou je naopak to, že nalezení nejlepší 

reality ve vlastní organizaci je vždy méně pravděpodobné, než kdybychom absorbovali 

podněty z vnějšího prostředí vlastní organizace. Tento typ benchmarkingu v naprosté většině 
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případů není možný v malých a středních firmách, kde je pravděpodobnost vykonávání 

stejných nebo podobných aktivit na různých místech mizivá. Interní benchmarking vždy 

předpokládá vysokou úroveň komunikace uvnitř celé organizace a využívání různých forem 

učení. [4, 6] 

1. 4. 2 Externí benchmarking 

Externí benchmarking je soubor činností, kdy porovnáváme svou organizaci s nějakou 

jinou podobnou nebo stejnou organizací. Charakteristickým rysem externího benchmarkingu 

je vysoký stupeň srovnatelnosti mezi příslušnými organizacemi a funkcemi. Riziko externího 

benchmarkingu mezi konkurenty spočívá v tom, že se spíše zaměřuje na konkurenční faktory 

místo na vyhledávání špičkové výkonnosti. [6] 

U malých a středních firem je to asi jediný možný typ benchmarkingu. Hledání 

partnera pro benchmarking nemusí být vůbec snadné, zvláště pak, jedná-li se o organizaci, 

které máme konkurovat. Největší výhodou je, že externí benchmarking umožňuje stanovit si i 

ten nejvyšší benchmark a poučit se od skutečně nejlepších. [4] 
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1. 5 Etapy benchmarkingu 

Jeden z několika možných modelů benchmarkingu, které lze najít v dostupných literaturách, 

je zobrazen na obr. 1. 

 

 

Obr. 1 Základní etapy benchmarkingu podle firmy Xerox Corp [2, 4] 
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Všechny kroky jsou zde uvažovány ve čtyřech základních fázích: plánovací, 

analytické, integrační a realizační. První z kroků vykonává vrcholové vedení – to také 

jmenuje tým benchmarkingu, jehož složení by mělo odpovídat zaměření. První úlohou týmu 

je obvykle výběr minimálně jednoho partnerského subjektu – organizace, o které jsou členové 

týmu přesvědčeni, že se lze u ní v něčem inspirovat. S ohledem na charakter projektu poté 

tým navrhne optimální metodu sběru dat tak, aby bylo možné kvantifikovat velikost rozdílů 

ve sledovaných ukazatelích výkonnosti. Sběr dat je posledním krokem v rámci tzv. plánovací 

fáze. Analytická fáze je typická pro zpracování dat, aby po jejím skončení bylo zřejmé, na co 

se má organizace zaměřit při návrhu oblastí cílů vlastního zlepšování. Tyto informace jsou 

předloženy vrcholovému vedení, jež v rámci integrace nejprve projedná zjištění, která 

formuloval tým benchmarkingu, aby potom objektivně rozhodl o definitivních cílech 

vlastního zlepšování. Rekalibrace úrovně výkonnosti se přitom chápe situace, kdy jsou 

v organizaci standardními nástroji systematicky odhalovány další příležitosti ke zlepšování, 

aby bylo možné nastartovat nové benchmarkingové projekty. [4] 

1. 6 Protokol benchmarkingu 

Protokol benchmarkingu stanovila Česká společnost pro jakost v rámci 

benchmarkingového kodexu. 

Ti, kdo uskutečňují benchmarking: 

▪ Znají a dodržují Evropský kodex jednáni benchmarkingu. 

▪ Mají základní znalosti benchmarkingu a dodržují postup benchmarkingu. 

▪ Před úvodními kontakty s potenciálními benchmarkingovými partnery mají stanoveno, co 

srovnávat, mají identifikovány klíčové výkonové proměnné pro zkoumání, mají zjištěny 

uznávané organizace s vynikající výkonností a mají dokončeno přísné sebehodnocení (interní 

analýzu procesu, který se má podrobit benchmarkingu). 

▪ Mají připravený dotazník a návod (příručku) k vedení interview a v případě potřeby je sdělit 

předem. 

▪ Jsou autorizováni k tomu sdílet a jsou ochotni sdílet informace s partnery benchmarkingu. 

▪ Pracují za pomoci specifikované kontaktní osoby a na základě vzájemně dohodnutého 

časového harmonogramu a plánů setkání.  

 

 



- 17 - 

 

Postoupí-li proces benchmarkingu do fáze osobní návštěvy na místě, doporučuje se 

následující jednání:  

▪ Předem poskytněte program jednání (agendu). 

▪ Buďte profesionální, otevření, zdvořilí a dochvilní. 

▪ Představte všechny přítomné a vysvětlete, proč se účastní jednání. 

▪ Dodržujte sjednaný program jednání. 

▪ Používejte jazyk, který je univerzální a ne vlastní žargon. 

▪ Přesvědčte se, že žádná strana nesdílí chráněné nebo důvěrné informace aniž by obdržela 

předem souhlas obou stran od příslušné oprávněné osoby. 

▪ Sdílejte informace o vašem vlastním procesu a když to bude nutné, zvažte sdílení výsledků 

studie. 

▪ Nabídněte usnadnění budoucí reciproční návštěvy. 

▪ Ukončete porady a návštěvy podle harmonogramu. 

▪ Poděkujte vašemu partnerovi v benchmarkingu za to, že sdílel jeho proces. [7] 
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2 Kvalita na vysokých školách 

Nabízí se otázka: Jak definovat kvalitní vysokou školu? Na tuto nejasnost logicky 

navazují i další otazníky – způsoby, metody a mechanismy hodnocení kvality, ale 

v neposlední řadě i např. následné využívání získaných výsledků, a to jak ze strany resortní 

instituce v kontextu komparace jednotlivých vysokých škol (příp. jejích součástí), tak i ze 

strany samostatných vzdělávacích institucí. 

Pokud se zeptáme, jak vnímají pojem „kvalita vysokých škol“ jednotlivé 

zainteresované strany – ať už jsou to studenti, zaměstnavatelé, rodiče, vyučující, ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, Akreditační komise, nebo třeba absolventi, tak každá 

z těchto skupin ho vnímá rozdílně a jejich názory se samozřejmě vyvíjejí postupem doby a 

v návaznosti na měnící se požadavky společnosti. [8] 

Alan Krautstengl, rektor Anglo – American University, odpověděl na otázku jestli 

bude do budoucna možno objektivně posoudit kvalitu výuky takto: „S nadsázkou lze říci, že 

se spočítají nositelé Nobelovy ceny, jež ta která škola vychovala. Ale vážně posuzovat kvalitu 

bude velmi obtížné. Co se týče naší vysoké školy, klíčová pro nás bude akreditace WASC. 

Pomocí ní zjistíme své slabé stránky, protože její součástí je právě i kontrola kvality. 

Zjednodušeně řečeno, zatímco české akreditační autority zajímá především to, kolik ve škole 

působí kmenových docentů a profesorů, u amerického systému jde o kvalitu výuky jako 

takové. Nechceme se srovnávat s českými vysokými školami, ale s těmi nejlepšími světovými 

univerzitami. Snad právě tak by se mohla posuzovat i kvalita tuzemského terciárního 

vzdělávání.“ [9] 

 Mezi základní priority budování Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání 

patří bezesporu kvalita. Ve všech významných dokumentech počínaje Boloňskou deklarací, 

přes Pražské komuniké z r. 2001, Berlínské komuniké z r. 2003, Bergenské komuniké z r. 

2005 a poslední Londýnské komuniké z r. 2007 je zmiňována jedna ze základních priorit 

„Quality Assurance“. 

 Anglický termín „Quality Assurance“, uváděný v mezinárodním standardu ISO 

9000:2005, má český ekvivalent uváděný v ČSN EN ISO 9000:2006 jako „Prokazování 

kvality“, což je řečeno slovy standardu této normy „Část managementu kvality zaměřená na 

poskytování důvěry, že požadavky na kvalitu budou splněny“. Často bývá „Quality 

Assurance“ chápáno pouze jako aktivity zahrnující hodnocení kvality, s následnou 

komunikací zainteresovaný stranám.  
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 Termín „Quality Assurance“ se však používá i ve významu „zabezpečování kvality“ a 

i takto je překládán do češtiny. Tedy jako činnosti, které zahrnují nejen proces hodnocení 

kvality a její komunikaci, ale i celkový mechanismus, kterým je kvalita udržována a 

rozvíjena. Tento přístup má svou logiku. Kvalitu musíme prioritně zabezpečovat, teprve 

následně ji můžeme prokazovat. [8] 

2. 1 Boloňský proces 

Boloňský proces, tedy proces postupné integrace vysokoškolských vzdělávacích 

systémů v Evropě, oficiálně započal v roce 1998 a stále probíhá. Na cílech Boloňského 

procesu se domluvili ministři školství evropských států. Dnes pracují na naplňování těchto 

cílů kvalifikovaní odborníci. Činí tak proto, aby zvýšili kvalitu vysokoškolské výuky a mohli 

tak vytvořit kvalitní evropský vzdělávací prostor, který kontinent ekonomicky i společensky 

posune dopředu a umožní mu konkurovat nejenom velmoci USA, ale i dalším vyspělým 

zemím. Pohled na kvalitu je zde dvojí: její zvyšování je příčinou integrace a zároveň se 

integrace nemůže obejít bez srovnatelně kvalitních systému školství v jednotlivých zemích. 

[13, 14] 

 

Kvalita patří od samého počátku mezi důležité prioritní oblasti Boloňského procesu. 

Jedním z 6 cílů Boloňské deklarace byla „podpora evropské spolupráce v oblasti udržování 

kvality se zřetelem na vypracování srovnatelných kritérií a metodologie“. V roce 2005 byly 

konferencí ministrů v Bergenu přijaty Evropské zásady a postupy pro zabezpečení kvality 

v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area - ESG). ESG se staly důležitým nástrojem 

v celoevropské spolupráci v oblasti zabezpečení kvality. Pojem „standardy“ je zde chápán 

nikoliv normativně, ale volně, jako příklad dobré praxe. Proto mohou ESG zahrnovat velmi 

různé systémy hodnocení, akreditací či auditů tak, aby je mohly využívat všechny evropské 

instituce bez ohledu na jejich strukturu, funkci, velikost či národní kontext. ESG se 

soustřeďují na to, jak by měla příslušná část systému vypadat, a ponechávají volnost v tom, 

jak se k cílovému stavu dojde. ESG mají tři části: 1) vnitřní hodnocení instituce; 2) vnější 

hodnocení; 3) hodnocení agentur zabezpečujících kvalitu. Akreditační komise ČR prošla 

tímto hodnocením 2009/2010. [13] 
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2. 1 Pojem kvalita ve vysokém školství 

 Jakým způsobem je tedy možno teoreticky vymezit pojem kvalita ve vysokoškolském 

kontextu a jaká je převládající metodologie, pomocí níž je kvalita vysokého školství 

zajišťována? Ve své studii publikované v roce 1993 Harvey a Greenová (srov. Šebková, 

Kohoutek, 2006) uvádějí následujících šest hlavních vymezení pojmu kvalita v kontextu 

vysokého školství:  

▪ kvalita jako dokonalost reprezentuje tradiční akademické hledisko usilující o vysokou 

kvalitu subjektu, který je v určitém směru excelentní. Z tohoto hlediska byla kvalita vždy 

implicitně přítomna ve vysokém školství, a to z toho jednoduchého důvodu, že během staletí 

existence evropských univerzit nikdy nevymizela;  

▪ kvalita jako shoda nulové chyby je obvykle relativně snadno definovaná ve výrobě, kde lze 

jednak požadavky na dané vlastnosti produktu dobře specifikovat a též dobře zajišťovat 

(měřit), zda jsou splněny. V případě vysokého školství, charakterizovaného třemi základními 

typy činností – vysokoškolskou výukou, výzkumem a vývojem a službou společnosti – je 

vzhledem k provázanosti a komplexitě těchto činností vhodnost využití tohoto přístupu často 

zpochybňována; 

▪ kvalita jako vhodnost k účelu, který pojímá kvalitu jako míru naplnění daných požadavků. 

Při použití tohoto pojetí vysokoškolského kontextu je nutné učinit dva následující kroky: 

Prvním je stanovení cílů pro daný subjekt (například vysokou školu), druhým potom je 

zajištění jejich dosažení, přičemž platí, že kvalita je přímo úměrná míře naplnění nebo stupni 

dosažení stanovených cílů. Hlavní slabinou tohoto stále více uplatňovaného pojetí je 

skutečnost, že kvalitní může být vše, pro co je možné zformulovat účel. Pojetí kvality jako 

vhodnosti k účelu, tak pro efektivní praktickou aplikaci, musí být doprovázeno 

komplementárním kritériem vhodnosti k účelu; 

▪ kvalita jako transformace vstupního stavu na požadovaný výstup je primárně spojována se 

studenty ve smyslu transformace původních vědomostí na stupeň kvantitativně i kvalitativně 

vyšší, daný typem příslušeného vzdělávání, resp. studijního programu; 

▪ kvalita jako práh je založena na porovnání hodnoceného subjektu (instituce, fakulty, 

studijního programu) proti souboru norem a kritérií tvořících prahový standard, po jehož 

dosažení/překročení je hodnocený subjekt uznán jako kvalitní. Toto pojetí je ve 

vysokoškolském vzdělání spojováno s akreditací, jejíž udělení právě dosažení minimálních 

standardů vyžaduje. I přes nespornou užitečnost při zajištění minimální kvality studia a jeho 
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poskytovatelů není po dosažení stanovených standardů tato varianta náhledu na kvalitu příliš 

motivující, neboť hodnocený subjekt nepodněcuje k dalšímu zdokonalování; 

▪ kvalita stálého růstu stimuluje kontinuální zdokonalování a je tak protikladem vymezení 

kvality jako prahového standardu. [8] 

2. 1. 1 Kvalita studia 

Důležité je vymezení pojmu kvalita studia, včetně kritérií, která jsou používána pro  

jeho hodnocení. Kvalita vzdělávacího procesu zahrnuje např. i úroveň přednášek, seminářů,  

cvičení, metod výuky, ale také i kvalitu a zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti.  

Zajištění kvality vzdělávání je kontinuální proces, jehož součástí je vnitro-univerzitní, ale i 

mimo-univerzitní dialog o vzdělávání, o jeho kvalitě a opatřeních, které ji zajišťují. K 

nejčastějším metodám hodnocení kvality vzdělávání patří interní hodnocení, zahrnující např. 

hodnocení výuky a přednášejících studenty, univerzitními komisemi, apod. Externí hodnocení 

bývá realizováno externími experty nebo externími evaluačními agenturami. Příkladem 

externího hodnocení kvality VŠ je např. hodnocení realizované akreditační komisí. [10] 

2. 2 Hodnocení kvality vysokých škol  

Proces zajišťování a hodnocení kvality vzdělávacích institucí je proces velmi složitý, a 

pokud má přinášet potřebné výsledky, musí být také procesem komplexním. Na uvedeném se 

shodne zcela jistě jak odborná, tak i laická veřejnost. Problém však nastává ve chvíli, kdy 

začneme diskutovat o tom, jaká vlastně jsou ta kritéria kvality. Jak poznáme a na základě 

jakých indikátorů bude rozhodnuto, že vzdělávací instituce je skutečně kvalitní a poskytuje 

kvalitní vzdělání? [8] 

Poměrně jednoduše vypadá hodnocení kvality vysokých škol a jejich studijních 

programů v ukazatelích, které se dají jakýmkoli způsobem kvantifikovat. Mezi tyto 

„kvalitativní“, nicméně kvantifikovatelné ukazatele náleží např. počty habilitovaných a 

profesorem jmenovaných, počty vědeckých publikací vyprodukovaných pracovištěm, uznání 

vědeckou komunitou, počty dostupných PC a přístupů k www síti, počty knižních jednotek v 

příslušných knihovnách, prostorové zabezpečení výuky, atd.  Bohužel právě tyto ukazatele 

mohou selhávat a nezřídka selhávají.  

Tak např. ukazatel kvality „počet habilitovaných a jmenovaných profesorem“ nevypovídá nic 

o tom, jaký počet dotyčných je dobrými pedagogy, zdali umí nebo neumí přednášet 

(systematika a srozumitelnost, náročnost, povinná a doporučená literatura ke studiu, postupy 

při ověřování znalostí, atd.), jak jsou schopni vycházet posluchačům vstříc (nejen konzultační 
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hodiny a přítomnost v těchto hodinách, ale i styk se studenty mimo konzultace; vzorce, které 

student může od svého vyučujícího pozitivně přejímat, nebo by měly být naopak odmítnuty 

atd.). A dále např. ukazatel „vědeckých publikací“ nevypovídá nic o tom, zdali se dá ona 

vědecká publikace vůbec číst a dále používat jak při dalším studiu, tak při vědecké práci. 

 Vysoké školy a vůbec celý terciární sektor vzdělávání jako každý systém má své 

zpětné vazby a to jak negativní, tak pozitivní. Jde pouze o to, dokázat tyto vazby vyvážit na 

základě „moudrosti“ těch, kteří jsou pověřeni jeho vedením (a to na úrovni od ministra 

školství, přes rektory a děkany, až po vedoucí jednotlivých ústavů, učitele a posluchače). 

Posilovat excelentní činnosti, tedy ty činnosti, které vykazují vynikající anebo alespoň 

nadprůměrné výsledky a jsou pro nadřazený systém prospěšné (v tomto případě se jedná o 

českou společnost) a utlumovat činnosti neefektivní, nekonstruktivní, vyžadující si více 

nákladů v poměru k dosaženým přínosům. Zde ovšem opět záleží na zvolených ukazatelích 

kvality a také na nastavení parametrů systému. Tedy, co hodnotíme, jakým způsobem to 

hodnotíme, a co chceme, na základě takto získaných dat, podporovat.  

Hodnocení kvality (pojato abstraktně), hodnocení ukazatelů – vlastností, které 

vypovídají o plnění účelu, k němuž byla instituce zřízena (pojato konkrétně), má sloužit 

zejména samotnému subjektu k reflexi (zpětnému pohledu) a na této reflexi založené korekci 

– autoregulaci. Jde o to vědět, co z aktivit utlumit, v čem přidat a co zachovat. Kritéria pro 

toto hodnocení musí být přesná, jasně definovaná a zároveň distingvovaná - jiné neznamená 

nutně horší nebo lepší. Musí být také zvolena vhodná metodika získávání dat, protože ne vše 

nám objasní dotazníky a jejich statistické zpracování. 

Jde o to zvolit takové ukazatele kvality, které neukazují na „počet“ čehokoli, pak 

bychom totiž měli mluvit o kvantitě a nikoli o kvalitě, ale skutečně přesně vystihují charakter 

a uzpůsobení věci, v tomto případě instituce a organizace, kterou nazýváme univerzitou nebo 

vysokou školou, k plnění účelu, k němuž daná věc – univerzita nebo vysoká škola – vznikla 

nebo byla zřízena. [11] 

 Podle Bílé knihy, vydané MŠMT v roce 2001 v rámci utváření terciárního sektoru 

vzdělávání v české vzdělávací soustavě zmiňuje mj. i tento záměr: „Hodnocení kvality 

vzdělávání bude vnímáno jako komplexní záležitost, která je zaměřena především na 

odstraňování nedostatků a stálé zdokonalování na základě výsledků vlastního hodnocení a 

doporučení hodnotících expertů.“ [15] 

 Nezbytnou součástí jakéhokoliv systému, který chceme cílevědomě ovlivňovat a řídit, 

je nutnost vyhodnocovat stav, ve kterém se nachází. To platí samozřejmě i pro případ 
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zabezpečování kvality v prostředí VŠ. V rámci implementace systému managementu kvality, 

jako nedílné součásti managementu univerzity, můžeme rozlišit dva typy hodnocení: 

▪ měření související s produkty VŠ 

▪ systémová hodnocení 

 V případě měření týkajících se vzdělávání se jedná o hodnocení dosažené úrovně 

znalosti studentů, ať už se jedná o jednotlivé předměty (zápočet, zkouška), nebo celý průběh 

studia (státní závěrečná zkouška). Analogicky lze definovat vhodné metriky pro hodnocení 

úrovně vědecko-výzkumné činnosti VŠ a úrovně její spolupráce s praxí. 

 Systémová měření poskytují informaci o fungování systému řízení na VŠ. Mezi 

základní systémová měření patří:  

▪ hodnocení spokojenosti studentů 

▪ hodnocení spokojenosti absolventů po určité době absolvování VŠ 

▪ hodnocení spokojenosti zaměstnavatelů 

▪ hodnocení výkonnosti jednotlivých procesů VŠ 

▪ hodnocení výkonnosti dodavatelů VŠ 

▪ hodnocení efektivnosti výcviku zaměstnanců VŠ 

▪ interní audity 

 a tyto základní systémová měření vycházejí z požadavků standardu ISO 9001. Mezi 

náročnější systémová měření patří periodicky prováděné vyhodnocování stupně vyzrálosti 

systému řízení VŠ prostřednictvím sebehodnocení (interní/vnitřní hodnocení) prováděné 

vedením dané vysoké školy. [8]  

 Výzkumem kvality se v roce 2004 začalo zabývat Centrum pro studium vysokého 

školství (CSVŠ). Jejich projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" je nejobsáhlejším 

výzkumem tohoto druhu v České republice, na kterém se podíleli přední odborníci. Druhá 

etapa tohoto projektu probíhala od května do listopadu 2006. V návaznosti na výsledky první 

etapy řešené v letech 2004 a 2005 a úspěšně obhájené 13. 12. 2005 byly pro druhou etapu 

tohoto projektu stanoveny cíle, např.: 

▪ Sledování vývojových trendů v rámci Boloňského procesu (ENQA a partneři);  

výzkum vývoje dokumentů ENQA a posouzení možné implementace v ČR (Realizace v úzké 

spolupráci s Radou vysokých škol) 

▪ Zpracování souhrnného přehledu o systémech a metodách vnitřního hodnocení na veřejných 

a soukromých vysokých školách. 
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▪ Výzkum v oblasti hodnocení kvality činností agentur pro zajišťování kvality; mapování 

situace v oblasti legislativy i vlastní činnosti akreditačních komisí v ČR a SR, zpracování 

metodického návrhu na systém vnitřního i vnějšího hodnocení činnosti  

s cílem pilotního ověření ve III. etapě projektu. [16] 

 

2. 3 Hodnocení kvality výuky v terciárním vzdělávání 

Proces zajišťování a hodnocení kvality vzdělávacích institucí je proces velmi složitý, a 

pokud má přinášet potřebné výsledky, musí být také procesem komplexním. Na uvedeném se 

shodne zcela jistě jak odborná, tak i laická veřejnost. Problém však nastává ve chvíli, kdy 

začneme diskutovat o tom, jaká vlastně jsou ta kritéria kvality. Jak poznáme a na základě 

jakých indikátorů bude rozhodnuto, že vzdělávací instituce je skutečně kvalitní a poskytuje 

kvalitní vzdělání? [8] 

Subjektivní hodnocení poskytuje velmi významné informace pro práci učitele či 

vzdělávací instituci. Jde-li o hodnocení kvality výuky či práci učitele, je naprosto nezbytná 

anonymita respondentů. V opačném případě se studenti obávají (a nutno podotknout, že často 

právem) dopadu odpovědí na jejich další studium a proto odpovídají takticky. Myslím, že 

není nutné zde rozvádět podrobně důvody. Z tohoto důvodu se dá s velkou pravděpodobností 

očekávat, že elektronické ankety, které jsou vyplňovány po autorizované přihlášení (například 

do informačního systému), nebudou zrovna nejlepším obrazem skutečných názorů studentů. I 

kdyby se organizace přísahou zavázala, že se nikdo nikdy nedozví, kdo jak odpovídal, 

nemůže to studenty přesvědčit, aby odpovídali naprosto otevřeně a upřímně. Jediná cesta je 

neautorizovaný přístup k elektronické anketě. Zde nastává problém, jak zamezit 

manipulativnímu přístupu jedinců, kteří by chtěli změnit výsledky takovéhoto šetření. 

Minimalizovat tento problém lze tak, že povolíme vyplňování ankety jen po určitou dobu 

popřípadě pro určitou skupinu IP adres počítačů (třeba jen z počítačových učeben umístěných 

v dané škole), ze kterých lze dotazníky vyplňovat.  

 Zpětná vazba má pro učitele, autora studijních opor i volbu obsahové náplně 

předmětů, velký význam, pokud je forma dotazníku anonymní. Takové subjektivní hodnocení 

ze strany studentů nemůže přímo ovlivňovat rozhodování o obsahové náplni předmětů, sloužit 

pro finanční odměňování oblíbených učitelů nebo dokonce jejich postih za špatnou práci. 

Může a mělo by sloužit jako velmi významný prvek zpětné vazby, který může umožnit 

zkvalitnění výuky, studijních materiálů i obsahové náplně předmětů. Tímto způsobem se 
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hlavně vysokoškolský pedagog může dozvědět mnoho zajímavých informací od studentů. 

Není s nimi obvykle v tak úzkém kontaktu, jak je tomu u středoškolských pedagogů či učitelů 

základních škol. Jen těžko se dá nalézt jiný způsob, jak se od studentů dozvědět odpovědi na 

některé otázky, které pedagogy zajímají. Třeba na otázky, na které žádný student v českém 

prostředí není ochoten po pravdě odpovědět tváří v tvář. [12] 

2. 4 Evropský program benchmarkingu řízení vysokých škol  

Evropské centrum pro strategický management vysokých škol (ESMU) od r. 1999 

úspěšně provádí Evropský program managementu vysokých škol, který je od počátku fakticky 

programem benchmarkingu. Zatím se programu účastnilo 26 univerzit. Program 

„Benchmarking“ je evropská aktivita spolupráce universit, které užívají metodologii 

benchmarkingu ke zkoumání (prověření) své vlastní činnosti v komparativním kontextu. 

Benchmarking je v tomto programu považován za nástroj vlastního zdokonalování řízení 

organizace, který kombinuje přednosti zajišťování kvality spočívající zejména ve vlastním 

hodnocení (sebehodnocení) a výhody získávané sdílením zkušeností. Umožňuje účastnícím se 

institucím porovnávat se s ostatními, nalézat porovnatelné slabé a silné stránky a oblasti, kde 

je potřeba se zlepšovat. Jde o významný nástroj hledání cest, nacházení a přejímání dobrých 

zkušeností. 

Instituce účastnící se v programu musí být připraveny na to, že je potřeba zveřejnit pro  

ostatní některé výsledky svých činností, bez nich by jejich komparativní interpretace a sdílení 

zkušeností v mezinárodním kontextu nebylo možné. 

Na rozdíl od většiny ostatních iniciativ benchmarkingu, program benchmarkingu 

ESMU se soustřeďuje na efektivitu institucionálních procesů a nikoli na úzce zaměřené 

funkce fakult, kateder, ústavů, oddělení a odborů. To také umožňuje, aby se účastníci 

programu, což jsou představitelé přihlášených vysokých škol, učili jeden od druhého bez 

ohledu na národní hranice. [17] 
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Praktická část 

3 Hodnocení kvality výuky na vybraných zahraničních univerzitách 

Jedním z prvních kroků benchmarkingu je najít partnery s nejlepší praxí v našem 

oboru, a tak jsem zvolila za objekty porovnání univerzity v Kanadě a USA. Zejména pak ty, 

které jsou technického zaměření, nebo alespoň příbuzného k oborům, které nabízí ke studiu 

naše univerzita, tj. VŠB - TUO. Samozřejmě nelze opomenout Evropu, ve které se naše alma 

mater nachází a tak jsem se zaměřila rovněž na univerzity, které svou vyspělostí převažují 

jiné, například ty, které se nacházejí v severských státech. Pro srovnání v rámci Evropy 

celkově jsem získala informace o hodnocení výuky i ze zemí jako je Německo, Polsko, 

Belgie, Nizozemsko a Velká Británie. Nakonec jsem se zaměřila na univerzity, které se 

nacházejí na Slovensku, protože k těmto sousedům našeho státu máme nejblíže nejen 

jazykem, ale i kulturou a stylem vzdělávání.  

Informace jsem získávala různými způsoby. Oslovila jsem své přátele, kteří studují, 

nebo studovali v Evropě přes studijní program Erasmus. Také jsem psala dopisy 

prostřednictvím elektronické pošty na studijní oddělení vybraných univerzit. Navštívila jsem 

zahraniční hosty na naší univerzitě, kteří mi po návratu na svou alma mater poslali příslušný 

materiál. A v neposlední řadě jsem hledala na internetových portálech jednotlivých univerzit. 

Získat danou informaci bylo velice zdlouhavé a mnohdy neúspěšné. Na e-maily mi často 

nikdo neodepsal, a když ano, tak většinou záporně, že není v kompetenci příslušného člověka 

na studijním oddělení poskytnout mi informaci ohledně hodnocení výuky. Ani mí přátelé 

nebyli vždy úspěšní, když oslovili studijní oddělení na své současné zahraniční univerzitě. 

Největší část ze získaných informací jsem tedy nakonec našla sama. Mnohdy jsem po 

několikahodinovém hledání na webových stránkách narazila na zmínku ohledně hodnocení 

kvality výuky, ale podmínkou přístupu k informaci bylo jméno a heslo studenta, nebo také 

připojení internetu ze školní sítě. V závěru hledání jsem snížila své požadavky a zaměřila 

jsem se pouze na Kanadu, USA a Evropu. Měla jsem k dispozici i zpětnou vazbu z Asie, 

konkrétně z univerzity na Taiwanu a z Japonska, ale překlad čínského a japonského 

znakového písma mi nepřipadal příliš správný, protože jsem neměla k dispozici verzi 

v anglickém jazyce, a tak jsem tuto oblast raději vypustila.  
V následujících kapitolách přiblížím, jak vybrané univerzity hodnotí kvalitu výuky, 

jakým způsobem toto hodnocení probíhá, co následuje po vyhodnocení dotazníků a také 

v některých případech uvedu i konkrétní dotazník k hodnocení kvality výuky. Někdy zmíním 
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pouze část z tohoto výčtu činností, protože informace ohledně celého procesu hodnocení 

nejsou vždy veřejně přístupné. Překlad, který jsem musela provést, není překladem 

ortodoxním, ale je přizpůsoben našemu školnímu prostředí.  

 3. 1 Kanada 

 Univerzity v Kanadě patří mezi špičkové a na hodnocení kvality výuky kladou velký 

důraz. Některé mají speciální oddělení, které se věnují výhradně hodnocení kvality výuky, 

jejich distribuci, vyhodnocení a především zabezpečení anonymity a ochraně respondentů. 

3. 1. 1 University of Waterloo 

Kvalitu výuky hodnotí studenti například na fakultě životního prostředí. Tato 

hodnocení jednotlivých předmětů jsou pro vedení fakulty velmi cenná. A výsledky jsou 

k dispozici pouze dané fakultě. Děkan fakulty poskytuje jednotlivým pedagogům 

vyhodnocení klíčových otázek za posledních deset let a celkové hodnocení každého 

předmětu, jenž zaměstnanec fakulty učil během období, které se hodnotilo. Zaměstnanec by 

neměl být hodnocen výhradně na základě dosaženého skóre při hodnocení výuky ze strany 

studentů. Každá fakulta na této univerzitě má povinnost jasně stanovit standardní formu 

vyučování a konkrétní očekávání kvality způsobem, aby bylo možné ji objektivně 

posoudit. [18] 

3. 1. 2 University of Toronto  

V sekci studentské hodnocení výuky (politika a směrnice) je napsáno, že byl předložen 

návrh na nový rámec studentského hodnocení výuky a zdůraznil, že toto hodnocení je pouze 

jedním prvkem v celkovém hodnocení pedagogických a akademických jednotek. Tento proces 

je rozšířen o další nástroje, např.: vzájemné hodnocení učitelů (sebehodnocení) i cyklické 

přezkoumávání programu. I přesto je nesmírně důležité, aby se studenti zúčastnili hodnocení 

výuky a přispěli tak k procesu hodnocení. [19]  

 Hodnocení kvality výuky je anonymní. Otázky jsou směřovány jak na samotného 

pedagoga, tak i na kvalitu pomůcek a předešlé znalosti daného předmětu. Studenti mají 

možnost vybrat ze sedmi možných kritérií hodnocení (výborný, velmi dobrý, dobrý, průměrný, 

nízký, mizený, nelze zhodnotit). Na konci dotazníku mají respondenti možnost vlastního 

komentáře k oblastem, ke kterým se dotazník nevztahoval a případné návrhy pro 

přednášejícího na zkvalitnění jeho výuky. Originál dotazníku viz příloha č. 1.  
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Hodnotící znaky v dotazníku:  

1) Organizace přednášky. 

2) Kvalita prezentace. 

3) Kvalita audiovizuálních pomůcek. 

4) Kvalita poznámek (pokud existují). 

5) Přednášející má znalost předmětu. 

6) Schopnost objasnit pojmy. 

7) Schopnost vzbudit zájem. 

8) Schopnost odpovídat na otázky. 

9) Schopnost vyvolat přemyšlení. 

10) Celková efektivita výuky. [20] 

3. 1. 3 Dalhousie University  

 Dalhousie University je právě jedna z univerzit, kde se hodnocení kvality výuky 

věnuje speciální oddělení. Zajišťuje přesný počet dotazníků, jejich distribuci k vyučujícím a 

ke studentům, zpracování získaných dat a v neposlední řadě vyhodnocení a zajištění 

anonymity studentů. Toto oddělení se nazývá CTL (The Centre for Learning and Teaching, 

Centrum pro učení a vzdělávání) a koordinuje program oddělení SRI (Student Ratings of 

Instruction, Oddělení pro zpracování hodnocení kvality výuky), neboli oddělení pro 

zpracování hodnocení kvality výuky. Informace získané od studentů jsou důvěrné a přístupy 

k datům a zpracované závěrečné zprávě jsou přísně kontrolovány. Při celém procesu 

hodnocení výuky je předepsán neobvykle přísný postup a následné ukládání a podávání zpráv, 

proto ho zde uvádím kompletní.  

 

Postup při hodnocení kvality výuky: 

1. Fakulty a jednotlivá školní pracoviště určí kontaktní osobu (obvykle administrativní 

personál), která obdrží předběžný seznam předmětů. K hodnocení dochází bezprostřední po 

poslední vyučovací hodině. 

 

2. Existují dva druhy dotazníků, jeden pro sběr kvantitativních dat a druhý pro sběr 

kvalitativních dat (písemné komentáře studentů). CLT připravuje obálky pro studijní skupiny 

s dotazníky a dodává je na příslušné oddělení. Každý pedagog má svou obálku, pokud učí 

jednu studijní skupinu dva vyučující, spadají na tuto třídu celkem dvě obálky. Každá obálka 

obsahuje dostatečné množství dotazníků pro každého registrovaného studenta.  
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3. Při zpracování a distribuci písemných připomínek jsou zavedeny přísné postupy. 

Nepodepsané komentáře jsou k dispozici pouze vyučujícím, proto nejsou používány pro jiné 

účely při hodnocení výkonnosti a také nejsou k dispozici akademickým administrátorům. 

Podepsané komentáře mohou být použity pro hodnocení, ale v žádném případě nesmí být 

k dispozici vyučujícímu. 

 

4. Některá oddělení (např. CLT) přepisují komentáře studentů na počítačích s cílem zahnat 

obavy studentů, že vyučující by mohl rozpoznat jejich rukopis. Originály by měly být 

skartovány. Nepodepsané originály mohou být poskytnuty vyučujícímu, ale pouze v případě, 

že byli studenti dopředu poučeni, že k takové situaci může dojít. Pokud je komentář 

podepsaný, a označený „podepsal“, je uložený v bezpečném souboru (např. v osobním spisu 

studenta), kde identita studentů zůstává pro vyučujícího skryta. Pokud student podepsal 

komentáře bez označení „podepsal“, že je tento komentář podepsaný, může být fotokopie 

originálů poskytnuta vyučujícímu, ale za podmínky, že bude tento komentář maskovaný 

pseudonymem. Původní formy s podpisy jsou rovněž uloženy na bezpečném místě (např. 

v osobním spisu studenta), kde identita studentů zůstává pro vyučujícího opět skryta. 

 

5.  Studenti musí být poučeni, proč by měli psát vlastní komentáře k hodnocení kvality výuky. 

Jaký účel budou mít, pokud je poskytnou, a jak se k těmto komentářům bude přistupovat a 

také kdy vyučující obdrží vyjádření (až po uzavření předmětu a udělení konečné známky 

studentovi). 

 

6. Dotazníky jsou vyplňovány kdykoli v průběhu 11. a 12. týdnu semestru, přesné rozvržení je 

na vyučujícím. Ti si vyzvednou obálky na oddělení, aby si přečetli pokyny pro třídu, než 

donesou obálku do třídy. Před samotným vyplňováním určí studenta, který bude zodpovídat 

za distribuci dotazníků ve třídě a poté opustí třídu. Vyučující nesmí být přítomen ve třídě, 

pokud probíhá shromažďování dat. 

 

7. Vybraný student (či zaměstnanec) distribuuje dotazníky, zajišťuje jejich sběr a přepočítává 

je. Vyplněné i nevyplněné dotazníky vkládá zpět do obálky. Obálky musí být uzavřené, 

podepsané přes klapku, a vrací se zpět na oddělení.  
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8. Zaměstnanci CLT si vyzvednou osobně vyplněné dotazníky, pak oddělí dotazníky od 

komentářů studentů. Komentované formy vrací zpět na oddělení. 

 

9. Dotazníky jsou snímány, analyzovány a vyhodnoceny. Výsledky i závěrečné zprávy jsou 

v tištěné formě. Každý vyučující obdrží zprávu o jeho vlastním předmětu. Každý děkan a 

vedoucí, pod kterého spadají jednotliví pedagogové, obdrží zprávu, jak byl který vyučující 

hodnocen. Pokud někteří vyučující učí v kombinaci, dostane každý jen tu část vyhodnocení, 

která se ho týká. Druhá zpráva je také zaslána děkanovi. Jsou vytištěny pouze dvě kopie 

zprávy. Tištěné zprávy jsou distribuovány v souladu s politikou CLT. Další výtisky budou 

generovány pouze na základě písemné žádosti z fakulty od zúčastněných členů, jejich děkanů, 

vedoucích, předsedů, nebo místopředsedů akademického senátu. Kromě toho je přístup k 

původní počítačové databázi omezený a informace jsou důvěrné. Odpovědi studentů budou 

uveřejněny, až po udělení známky z daného předmětu. [21] 

 Dotazník je sestaven z deseti otázek a čtyř sekcí (A, B, C, D), které obsahují ještě další 

čtyři otázky, které ovšem tvoří sám vyučující. Studenti si mohou vybrat z pěti různých 

hodnocení a to: velmi špatné, špatné, průměrné, dobré, výborné. Otázky se týkají především 

pedagoga. Jako desátou odpověď volí respondenti důvod, proč si zvolili tento předmět. 

Originál dotazníku viz příloha č. 2.   

 

Hodnotící znaky v dotazníku:  

1) Vyučující řídil třídu nebo kliniku tak, že předmět se stal intelektuálně stimulující a pro Vás 

zajímavý. 

2) Vyučující má pro třídu dobře připravené podklady. 

3) Vyučující komunikuje se studenty. 

4) Vyučující projevil zájem a nadšení pro výuku předmětu. 

5) Vyučující hodnotil studentské práce spravedlivě a přiměřeně. 

6) Studenti dostali smysluplnou a včasnou zpětnou vazbu o vyhodnocení úkolů a testů. 

(S ohledem na veškerá omezení kvůli skupině). 

7) Vyučující projevil skutečný zájem o studenty. 

8) Jak byste hodnotili celkovou efektivnost výuky, v porovnání s jinými pedagogy univerzity. 

9) V mém oboru (programu) byl tento předmět: a) povinný b) volitelný 

10) Uveďte prosím hlavní důvod, proč jste si vybral tento předmět.  

(Vyberte pouze jeden - nejdůležitější):  
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A) Zvolil jsem tento předmět pouze proto, že je povinný (bylo to nutné). 

B) Zajímal jsem se o předmět. 

C) Chtěl jsem tohoto vyučujícího na tento předmět. 

D) Zvolil jsem tento předmět, protože ten, který jsem chtěl, byl již plný. [22] 

3. 1. 4 University of Regina 

Dostala jsem se k informacím, jak k hodnocení přistupuje přírodovědecká fakulta. 

Hodnocení probíhá pravidelně, protože vedení této fakulty chce zajistit kvalitní výuku. 

Jedním z aspektů hodnocení výuky je využití studentů. Tento nástroj se používá k hodnocení 

vyučujícího, ale také jako zpětná vazba obsahové stránky vyučovaného předmětu. 

První část dotazníku se týká informací o průběhu výuky, zatímco druhá část se 

vztahuje na výkon vyučujícího. Třetí část obsahuje otázky týkající se výuky v laboratořích. 

Politika fakulty udává dva důvody proč hodnotit výuku. První a nejdůležitější je zkvalitnění 

výuky. Výzkum ukazuje, že zpětná vazba od studentů formou dotazníků, může vést ke 

zlepšení možností v dalším vzdělávání. Druhým důvodem pro hodnocení výuky je 

rozhodování o kariérním postupu pedagoga. Zpětná vazba může poskytnout užitečné 

informace o prvcích, které s výukou úzce souvisí. Jako je například přiměřenost úrovně 

výuky, učebnic, množství vyučovaného materiálu, náročnost úkolů a zkoušek. 

 Pokud jsou výsledky hodnocení akademického pracovníka negativní, je dotyčný 

pozván k vedoucímu oddělení. Účelem tohoto setkání je projednat výsledky dotazníku a 

zjistit, jestli se problém skutečně vyskytuje. V některých případech následuje hospitace ve 

výuce některým z pracovníků oddělení. Pokud se skutečně problém vyskytuje a bude 

potvrzen, následuje další schůzka, aby byla zajištěna náprava. Je vypracována písemná 

zpráva, která obsahuje příslušné kroky k řešení problému a také jak řešení probíhalo. Tato 

zpráva je předkládána vedoucímu katedry a je umístěna ve spisu vyučujícího. Pokud problém 

není uspokojivě řešen, je hlášen proděkanovi pro studium. Poté proběhne schůzka s daným 

vyučujícím a proděkanem a oba hledají řešení daného problému. Pokud je to považováno za 

vhodné, probíhají další hospitace ve výuce vedoucím katedry, nebo proděkanem. 

Zpráva musí obsahovat: shrnutí předmětu, hodnocení vyučujícího, výsledky vzájemných 

hodnocení (interních i externích), také poznámky o zjištěných nedostatcích a kroky k jejich 

řešení a následné zlepšení.  

Po pravidelném hodnocení výuky musí oddělení poskytnout komentář pro vyučující a kopie 

statistických výkazů za sledované období. [23] 
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3. 1. 5 Victoria University 

Hodnocení výkonnosti členů fakulty se koná před ukončením funkčního období a 

slouží také pro udělování finančních prémií, které jsou odvozeny od výsledků hodnocení. 

Kritéria používaná v těchto různých časech jsou v podstatě stejná. Následující část definuje 

kritéria používaná při hodnocení členů na Přírodovědecké fakultě. 

Hodnocení efektivity a kvality výuky se provádí pomocí hodnotících formulářů. 

Všechny dotazníky hodnocení výuky jsou zahrnuty ve fakultní dokumentaci. Pokud dotazníky 

obsahují komentáře studentů, měly by být předloženy vedoucímu katedry nebo garantovi 

předmětu. Hodnocení od studentů nebo od absolventů bude mít zvláštní význam pro rozvoj 

nových programů a uplatnění nových přístupů a metod ve výuce. Hodnocení každého 

vyučujícího bude založeno v jeho dokumentaci. Originály shrnutí hodnocení studentů jsou k 

dispozici v kanceláři děkana Přírodovědecké fakulty a u garanta oboru biologie. [24]  

 

V dotazníku hodnotí respondenti tyto oblasti:  

▪ Celkový výkon vyučujícího. 

▪ Celkové hodnocení předmětu. 

▪ Nadšení vyučujícího. 

▪ Jasnost vysvětlované látky. 

▪ Dostupnost vyučujícího pro studenty (konzultace). 

▪ Schopnost dostatečně vysvětlit problematiku. 

▪ Prezentační schopnosti vyučujícího. 

▪ Reprezentativní prostor pro výuku. [25] 

3. 1. 6 University of Ottawa 

 Otázky v dotazníku se týkají dvou skupin studentů. Tou první jsou studenti, kteří 

studují univerzitu v současné době a hodnotí kvalitu výuky za aktuální semestr. Ta druhá 

skupina jsou absolventi, kteří dokončili své studium před časem a nyní, v pozici pracujících 

absolventů hodnotí, jak byli výukou připraveni na současné zaměstnání. Všechny informace, 

které respondenti poskytují, jsou důvěrné a zcela anonymní. Doba vyplňování dotazníků byla 

stanovena na maximální délku 20 minut. Informace, vyplývající z vyhodnocení 

dotazníkového šetření, jsou pro vedení univerzity velice cenné. [26]  
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3. 1. 7 University of Ontario Institute of Technology (UOIT) 

 Při hodnocení kvality výuky slouží dotazníky k získávání zpětné vazby od studentů, 

s cílem sledovat a zlepšovat kvalitu výuky na UOIT. Výzkum je zcela anonymní a důvěrný. 

Poskytnuté informace zpracovává externí firma a výsledky jsou určeny pro UOIT. Pro vedení 

univerzity je velice důležité, aby se hodnocení zúčastnili všichni studenti, to zajišťují 

jednotliví vyučující. Hodnocení probíhá formou online dotazníku. Průzkum se provádí, aby 

bylo možné kvantifikovat výsledky. Respondenti poskytují zpětnou vazbu jak na výuku, 

obsah předmětu, tak i na pedagogickou činnost vyučujícího. V případě, že se na výuce podílí 

více pedagogů, je rozlišená zpětná vazba pro každého vyučujícího zvlášť. Studenti musí znát 

dopředu datum, kdy je průzkum prováděn. Toto konkrétní datum je stanoveno na konci výuky 

jednotlivých předmětů. Je důležité zabezpečit dostatek času pro hodnocení kvality výuky, 

jako takové.  

 Výsledky hodnocení jsou vyučujícím poskytnuty až ve chvíli, kdy udělí poslední 

známku z daného předmětu, jež byl hodnocen studenty. Výsledky jsou zpřístupněny komisi 

pro tvorbu studijních plánů, která má k dispozici tyto výstupy hodnocení k tvorbě budoucích 

osnov předmětů. Také děkanům a vedení fakult, které přidělují stipendia a vybíjí kandidáty 

pro speciální ocenění pedagogům. Univerzita doporučuje svým vyučujícím využívat 

průběžného hodnocení a pravidelně informovat studenty o tom, jak předchozí zpětná vazba 

vede ke změně ve výuce předmětu. Vyučované předměty, kterých se účastní pět a méně 

studentů, nemusí být vyhodnocovány. Originál dotazníku – viz příloha č. 3. [27, 28] 

Studenti mají k dispozici možnosti hodnocení: a) rozhodně souhlasím; b)souhlasím; 

c) ani souhlas, ani nesouhlas; d) nesouhlasím; e) rozhodně nesouhlasím. 

 

Oblasti hodnocení jsou rozsáhlejší, rozdělené do několika okruhů a proto zde většinu uvádím: 

 

1) Otázky týkající se hodnocení vyučovaného předmětu: 

1) Tento předmět je výstižný (jasný) a užitečný. 

2) Vyučování v hodinách odpovídá dosahovaným výsledkům. 

3) Témata jsou ve vyučovaném předmětu dobře uspořádána. 

4) Výukové materiály, jako jsou učebnice a podklady, přímo souvisí s obsahem předmětu. 

5) Vyučovaný předmět plně využívá počítač (hardwarovou a softwarovou podporu). 

6) Vyučovaný předmět efektivně využívá internetové zdroje. 

7) Pracovní zátěž je přiměřená k požadavkům předmětu. 
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8) Vyhodnocování např. testů, zkoušek a úkolů je rovnocenné. 

9) Tento předmět je důležitý pro můj akademický rozvoj. 

10) Celková kvalita tohoto předmětu je: vynikající, dobrá, průměrná, špatná, nedostačující. 

 

2) Otázky týkající se výuky v laboratoři: 

1) Výsledky učení odpovídají laboratorním činnostem. 

2) Práce v laboratoři jsou dobře uspořádány. 

3) Pracovní náplň je přiměřená požadavkům. 

4) Vyučující má dobrou organizaci výuky. 

5) Vyučující je v laboratoři efektivním instruktorem. 

6) Laboratorní výuka přináší důležitý přínos mému akademickému vzdělání. 

7) Celková kvalita výuky v laboratoři je: vynikající, dobrá, průměrná, špatná, nedostačující. 

 

3) Otázky týkající se hodnocení kvality výuky cvičení: 

1) Vyučování v hodinách odpovídá dosahovaným výsledkům. 

2) Témata jsou ve vyučovaném předmětu dobře uspořádána. 

3) Pracovní zátěž je přiměřená k požadavkům cvičení. 

4) Vyučující má dobrou organizaci výuky. 

5) Vyučující je efektivní cvičitel. 

6) Výukový program je přínosný pro mé akademické vzdělání. 

7) Celková kvalita cvičení je: vynikající, dobrá, průměrná, špatná, nedostačující. 

 

4) Otázky týkající se hodnocení vyučujícího: 

1) Vyučující jasně stanovil hodnocení výsledků na začátku výuky předmětu. 

2) Vyučující má dobrou organizaci výuky. 

3) Vyučující přednáší látku snadno pochopitelným způsobem. 

4) Vyučující projevil důkladnou znalost dané problematiky. 

5) Vyučující přednáší látku se zájmem a nadšením. 

6) Vyučující povzbuzuje zapojení a diskusi mezi studenty. 

7) Vyučující přiměřeně reaguje na otázky studentů. 

8) Vyučující efektivně využívá materiály, jako jsou učebnice a příručky. 

9) Vyučující vrací opravené testy a úkoly včas. 

10) Vyučující poskytuje na opravených úkolech užitečnou zpětnou vazbu. 
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11) Vyučující využívá různé druhy vyučovacích metod a materiály k tomu, aby vyhověly 

různým učebním stylům. 

12) Vyučující poskytuje konzultace v přiměřeném čase. 

13) Vyučující jedná se studenty s úctou a respektem. 

14) Vyučující má nad hodinou kontrolu. 

15) Celkové hodnocení vyučujícího je: vynikající, dobré, průměrné, špatné, nedostačující. 

 

5) Další komentáře: 

Zde můžete vyjádřit jakékoli další komentáře a posudky ohledně kvality výuky. [27] 

3. 2 Spojené státy americké 

Ve Spojených státech amerických je měření kvality výuky na univerzitách téměř 

samozřejmostí. Jen zřídka se objeví škola, která by tento systém nepodporovala. 

Měření nejčastěji probíhá pomocí dotazníků, ať už v papírové formě nebo v 

elektronické. Často se také vyskytují případy, kdy jsou papírové dotazníky skenovány do 

školního systému. Výjimečně se lze setkat s měřením kvality výuky pomocí rozhovorů se 

studenty. Vždy je preferována anonymita dotazovaného. Každá univerzita má svůj vlastní 

systém hodnocení. Na některých existují, stejně jako u univerzit v Kanadě, speciální oddělení, 

které se věnují výhradně hodnocení kvality výuky. 

3. 2. 1 Texas Tech University  

Texas Tech University má zavedený systém papírových dotazníků, který se po 

vyplnění skenuje do univerzitního informačního systému. Pro hodnocení kvality výuky má 

škola přesně definovaný postup. Pro tvorbu, distribuci ke studentům a následné 

vyhodnocování dotazníků bylo na univerzitě zřízeno speciální oddělení.  
Studenti mají možnost anonymně hodnotit kvalitu výuky vyučujícího. Informace 

vyplývající z hodnocení budou použity k poskytnutí zpětné vazby vyučujícímu. Každý 

vyučující má povinnost získat vyplněné formuláře od studentů ze všech vyučovaných 

předmětů, které proběhly v obou semestrech. Tyto formuláře jsou standardizované pro celou 

univerzitu. Hodnocení kvality výuky kontroluje student nebo pracovník ze speciálního 

oddělení za pomocí postupů, které má k dispozici. Preferováno je kontrolování 

zaměstnancem. Hodnotící formuláře jsou distribuovány studentům a vyplněné formuláře vrací 

na oddělení úřadu pověřený student nebo pracovník správy hodnocení. Připomínky ze strany 
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studentů by měly být zkompletovány ve zvláštním přehledu pro každý předmět zvlášť. Tyto 

seznamy budou sestaveny pro každého vyučujícího.  

Po dokončení hodnocení jsou předloženy počítačovému centru pro skenování. Po 

vyhodnocení formulářů se vrací zpět na speciální oddělení. Tyto formuláře musí být 

archivovány po dobu tří let. Když jsou výsledky hodnocení kvality výuky připraveny, lze je 

stáhnout a vytisknout. Fakulty by měly poskytovat veřejnosti číselné přehledy o svých 

studijních skupinách a kopie připomínek od respondentů. Kopie hodnocení (číselné shrnutí a 

komentáře) by měly zůstat na fakultě u vyučujícího po dobu nejméně šesti let. [29] 

3. 2. 2 Michigan Technological University 

Hodnocení kvality výuky se týká i postgraduálního studia. Na webových stránkách je 

možné podívat se na výsledky tohoto hodnocení. Z nich se dají velmi snadno vyčíst otázky a 

okruhy, na které se dotazník ptá. 

 Otázky jsou v první části dotazníku mířeny na osobní údaje, jako je třeba: pohlaví, 

trvalý pobyt (v místě univerzity), rodinný stav, děti, rasa/etnický původ, stupeň studia, 

finanční situace během postgraduálního studia. 

 

Otázky týkající se kvality výuky: 

Studenti mají k dispozici odpovědi: silně nesouhlasím; nesouhlasím; ani nesouhlasím/ani 

souhlasím; souhlasím; silně souhlasím. 

1) Nabízené předměty byly užitečné pro mé v pokračování ve vzdělávání. 

2) Výuka nabízených předmětů byla kvalitní. 

3) Měl/a jsem přístup k zařízení (prostorům), které jsou potřeba k dokončení mého vzdělání. 

4) Zařízení (prostory) jsou dobře udržované. 

5) Zařízení (prostory) jsou bezpečné. 

6) Bylo mi poskytnuto školení, které potřebuji k dokončení mého vzdělání od mého 

vedoucího (školitele), nebo jiné osoby. 

7) Bylo mi poskytnuto školení, které potřebuji k přípravě na mou úspěšnou kariéru od mého 

poradce (školitele), nebo jiné osoby. 

8) Knihovny (včetně půjčovny) splnily moje potřeby. 

9) Celkové mé interakce s fakultou byly pozitivní. 

10) Celkově mé interakce s pracovníky univerzity byly pozitivní. 

11) Celkově mé interakce s jinými studenty postgraduálního studia byly pozitivní. 

12) Celkově mé interakce s vysokoškolskými studenty byly pozitivní. 
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13) Školní pomůcky jsou užitečné. 

14) Doporučil/a bych Michigan Tech ostatním, kteří se zajímají o postgraduální studium. 

15) Máte nějaké návrhy, jak by se mohla Michigan Tech v oblasti terciárního 

vzdělávání zlepšit? (prostor pro návrhy vlastními slovy) [30] 

3. 2. 3 California Institute of Technology (CalTech) 

Na CalTech průzkum provádí výbor vzdělávání pro postgraduální studium pod 

záštitou děkana. Zpětná vazba od studentů pomáhá zlepšovat kvalitu výuky v CalTech. 

Jestliže se objeví ve výuce předmětu, nebo v kvalitě výuky problém, studenti jej mohou sdělit 

v závěru dotazníku. Hodnocení je anonymní. Originál dotazníku – viz příloha č. 4. 

Odpovědi se kroužkují, studenti mají na výběr z možností (velmi špatné, slabé, 

vyhovující, dobré, výborné). 

 

Otázky z dotazníku: 

1) Jaký je Váš celkový dojem z vyučovaného předmětu? 

2) Rozumí vyučující probírané látce? 

3) Je pedagog dostupný? Má pravidelné konzultace, reaguje na e-maily a na telefonní hovory? 

4) Je vyučující připraven k diskusi v kanceláři nebo v hodinách výuky? 

5) Projevuje vyučující nadšení? 

6) Sděluje pedagog své myšlenky jasně a výstižně? 

7) Hodnotí studenty rovnocenně a spravedlivě? 

8) Vrací opravené práce okamžitě? 

9) Je vybavení udržováno v dobrém stavu pro práci ve výuce? 

Možné odpovědi pro následující 2 otázky: nikdy, zřídka, občas, většinou, vždy. 

10) Navštěvoval/a jste přednášky? 

11) Navštěvoval/a jste konzultační hodiny? 

12) Bylo posouzení výuky užitečné? Kdyby neexistovalo, chtěl/a byste aby bylo zavedeno? 

13) Prostor pro vlastní komentáře či připomínky. [31] 

3. 2. 4 Massachusetts Institute of Technology  

Na webových stránkách technologického institutu je dostupný originální dotazník – 

viz příloha č. 5. Studenti mají k dispozici hodnocení od 1 do 7; 1- silný nesouhlas, 7 - silný 

souhlas, a nebo N/A (netýká se mne). 
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Otázky týkající se kvality výuky: 

1) Vyučující povzbuzuje můj zájem o daný předmět. 

2) Je jasně stanovený cíl předmětu. 

3) Dobře organizovaná prezentace. 

4) Vyučující pokládá povzbuzující otázky a projevuje nasazení pro studijní skupinu. 

5) Byly dobře použity příklady a ilustrace. 

6) Byly použity pomůcky při výuce (např. tabule). 

7) Pedagog byl dostupný i mimo vyučování. 

8) Celkové hodnocení výuky. 

9) Místo pro komentáře je na konci tohoto dotazníku. [32] 

 

Online dotazník: 

Umožňuje hodnotit i dva vyučující najednou. Stupnice: 1= naprosto nesouhlasím, 

4 = neutrální, 7= zcela souhlasím, N/A= netýká se mne. Totožný dotazník, jako ten předešlý, 

ale je doplněn o oblast faktory ve vzdělávání. 

 

Otázky z online dotazníku na internetovém portálu technologického institutu: 

1) Přednášky přispěly k mému vzdělávání. 

2) Přednesy přispěly k mému vzdělávání. 

3) Elektronické materiály přispěly ke snadnějšímu učení.  

4) Učebnice a další materiály přispěly ke snadnějšímu učení. [33] 

3. 2. 4 Georgia Institute of Technology  

Na technologickém institutu v Georgii je centrum pro posílení výuky (Cetl). To 

spravuje školní studentské hodnocení předmětů každý semestr. Jde o průzkum veřejného 

mínění, pomocí online dotazníku na webových stránkách. Každý semestr se hodnocení kvality 

výuky zúčastní přibližně 60% zapsaných studentů. [34] 

Hodnocení je zaměřeno na tři sekce: studentovo úsilí, kvalita výuky a kvalita 

předmětu, jako takového. Studenti se mohou vyjádřit také prostřednictvím vlastního 

komentáře, pro něž je prostor na konci dotazníku. 
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Jednotlivé sekce dotazníku a konkrétní otázky: 

Student - úsilí 

1) Kolik hodin jste v průměru věnovali tomuto předmětu  

(celkem ve třídě, nad domácími úkoly…) 

2) Jakou máte absenci? (v %) 

3) Kolik procent jste strávil/a nad domácími úkoly? 

4) Prostor pro Váš komentář  

(Např. bylo slněno očekávání od tohoto předmětu, bylo úsilí vynaložené pro tento předmět 

dostačující?) 

 

Kvalita výuky- vyučující 

1) Měl vyučující srozumitelnou prezentaci a studijní materiály? 

2) Sdělil vyučující jasně co je podmínkou pro splnění předmětu? 

3) Měl vyučující u studentů respekt? 

4) Projevoval vyučující nadšení pro výuku předmětu? 

5) Měl vyučující schopnost zaujmout Vás daným předmětem? 

6) Byl vyučující ochotný poskytnout konzultace? 

7) Byl vyučující vstřícný poskytnout Vám vyhodnocení Vašich úkolů? 

8) Když vezmete vše do úvahy, byla výuka vedena vyučujícím efektivně?  

9) Jaká byla jeho největší silná stránka? 

10) Co je potřeba nejvíce zlepšit? 

11) Prostor pro Váš komentář, další návrhy, poznámky nebo postřehy. 

 

Kvalita výuky – předmět 

1) Zhodnoťte, jak jste byli připraveni na výuku tohoto předmětu. 

2) Kolik byste řekli, že jste se naučili v tomto předmětu? 

3) Do jaké míry usnadňují aktivity a úkoly učení daného předmětu? 

4) Do jaké míry měří zkoušky, domácí úkoly a jiné práce Vaše znalosti a pochopení látky? 

5) Když vše uvážíte, byla výuka předmětu efektivní?  

6) Co byl nejlepší aspekt? 

7) Co mohlo být lepší? 

8) Zde je prostor pro jakékoli vyjádření k tématu. [35]  
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3. 2. 5 Lousiana Tech University 

Hodnocení kvality výuky se snaží splnit dva základní cíle. Prvním je poskytnout 

studentům vstupní informace a druhým je poskytnout administrátorům přehled o účinnosti 

výuky. Vedení fakulty, administrativě i studentům záleží na tom, aby respondenti poskytovali 

pravdivé odpovědi. 

 Výpočetní centrum poskytne speciální kód pro každého studenta. Na Lousiana Tech 

University mají speciální oddělení, které se zabývá výhradně hodnocením kvality výuky. Toto 

oddělení připraví balíčky s hodnotícími formuláři, papíry na slovní vyjádření, malé a velké 

nezapečetěné obálky. Balíčky pro dané předměty jsou distribuovány vyučujícím přibližně 14 

kalendářních dnů před koncem výuky a poté jsou vráceny na příslušné oddělení poslední den 

výuky. 

Postup při vyplňování hodnotících formulářů je následující: Vyučující donese balíček 

s formuláři do třídy, určený student přečte nahlas pokyny k vyplnění formulářů a rozdá je 

všem studentům v učebně. Studenti by měli použít pro vyplnění formulářů dvě různé 

propisky. Během vyplňování hodnotících formulářů vyučující není přítomen v učebně. Po 

vyplnění je určený student vloží do velké obálky a zapečetí ji. Papíry učené pro slovní 

komentáře umístí do malé obálky a zapečetí ji. Vyučující se podepíše přes pečeť v přítomnosti 

určeného studenta. Tento student se také podepíše přes pečeť. Určený student donese 

zalepené obálky na příslušné oddělení. Oddělení přijímá balíčky poslední den výuky. Všechny 

formuláře jsou zasílány zároveň do počítačového centra. Děkanát monitoruje shromažďování 

a vkládání vyhodnocených formulářů do elektronické podoby prostřednictvím počítačového 

centra. Výpočetní středisko vrací formuláře ve stejném pořadí, jako byly předloženy 

k vyhodnocení. Děkanát ukládá čtvrtinu vyhodnocených formulářů. Staré formuláře se 

likvidují. Listy se slovními komentáři studentů se vrací na jednotlivé katedry. [36] 
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Následující kapitoly se věnují zjištění ohledně hodnocení kvality výuky, které jsem 

získala z některých evropských univerzit. 

3. 3 Norsko 

3. 3. 1 Universitetet i Bergen  

Universita v norském Bergenu nehodnotí kvalitu výuky každý semestr, ale má 

stanoveno, že všechny předměty musí být vyhodnoceny alespoň jednou za 3 roky. Vedení 

každé fakulty rozhoduje, které předměty budou vyhodnoceny během jednoho akademického 

roku.  

Univerzita klade velký důraz na výsledky vyplývající ze studentského hodnocení výuky. 

Jakmile jsou k dispozici výsledky tohoto hodnocení, jsou studenti informováni o případných 

důsledcích, které z těchto výsledků vyplývají. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření by 

měla obsahovat informace o tom, zda výsledky hodnocení, komentáře studentů a případné 

návrhy na zlepšení jsou realizovány. Zpráva by také měla zahrnovat, jak byla předchozí 

hodnocení monitorována. [37] 

 Detailnější hodnocení studijních programů musí být provedeno nejméně jednou za 5 

let. Nové studijní programy by měly být vyhodnoceny v kratším časovém horizontu od 

zahájení jejich výuky. Studenti mají možnost hodnotit vyučovaný program. Hodnocení se 

týká: studijního programu celkově, profilu a struktury studijního programu, metody výuky, 

hodnocení studenta v souladu s předem stanovenými cíli, praktického provedení, dostupných 

materiálových zdrojů a v neposlední řadě také návrhů na zlepšení a kritiky prostřednictvím 

komentářů od studentů. Závěrečná zpráva ohledně programu studia obsahuje počet uchazečů, 

počet přijatých studentů, procento studentů, kteří selžou nebo neuspějí ve studiu daného 

studijního programu, informace a dokumentaci a také hodnocení dotazníkového šetření 

studentů. Je na každé fakultě, aby přijala další směrnice pro hodnocení vlastních studijních 

programů. [38] 

3. 3. 1 Universitetet i Oslo  

Hlavním cílem hodnocení kvality výuky je zajistit co nejlepší vzdělávací podmínky 

pro studenty. Toho lze dosáhnout i tím, že ukazatele kvality odkryjí slabé stránky. Zapojení 

studentů do hodnocení předmětů a programů poskytuje cennou zpětnou vazbu nejen osobám 

odpovědným za výuku předmětů a programů. Současně studenti absolvují školení, kde se 

popisuje a kriticky zkoumá jejich vlastní úsilí s ohledem na různé aspekty studia. V systému 
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kvality výuky mají studenti klíčovou roli, protože poskytují cenné informace. Je důležité, aby 

měli zpětnou vazbu, jak se s těmito informacemi nakládá. Pokud má student problémy kvůli 

nedostatku poskytnutých informací, tak ví, že pokud se k tomu vyjádří, bude mít jeho 

připomínka odezvu. Nejdůležitějším bodem v této souvislosti je, že problém je hlášen k 

někomu, kdo může předložit záležitost k řešení příslušnému orgánu. Studentské hodnocení 

výuky je často používáno se standardizovanými dotazníky. [39] 

Hodnocení probíhá dvěma způsoby a to slovní a písemnou formou. Při slovním 

hodnocení vyučující mluví se studenty v průběhu přednášek a seminářů. Například o tom, co 

si myslí o různých aspektech výuky. Slovní zpětná vazba je často užitečná, protože rozhovory 

nabízejí příležitost k prohloubení znalostí o různých problémech ve výuce, které by 

vyučujícího třeba ani nenapadly. Slovní hodnocení studenta může být použito v malé i velké 

skupině studentů. Menší skupina studentů je mnohdy lepší varianta. V případě hodnocení ve 

velkých skupinách studentů je často nutné vybrat vzorek z řad studentů. Na druhé straně, 

písemné hodnocení studentů dává každému respondentovi možnost vyjádřit své názory 

nezávisle a přímo k osobě (osobám), která bude zpracovávat informace. Je možné, že někteří 

studenti se mohou jen těžko vyjádřit ústně ve velké skupině (při hodnocení jednání, 

apod.). Někdy je lepší nechat každého studenta, aby vyvinul individuální úsilí sám a vyjádřil 

svůj názor do dotazníku. 

Obecně řečeno, existují dva způsoby, jak organizovat studentské písemné hodnocení: 

pedagogové mohou nechat studenty převzít iniciativu a poskytnout zpětnou vazbu nebo si 

mohou sami provést šetření mezi studenty (připravené otázky apod.). Příprava a zpracování 

písemné zpětné vazby může být často časově náročná. To jsou faktory, které by vyučující 

měli uvážit před rozhodnutím, který způsob shromažďování informací použijí. [40] 

 Jednou za rok jsou studenti studijního programu vyzváni, aby předložili své názory 

ohledně struktury programu, studijního prostředí atd. Spolu s dalšími relevantními 

informacemi napíše garant studijního programu hodnotící zprávu a ta je poskytovaná radě 

studijního programu. Přinejmenším každý čtvrtý rok prochází program komplexnějším, 

periodickým vyhodnocením. Periodické vyhodnocení je sebehodnocení založené na výročních 

zprávách. Zpráva z periodického vyhodnocení je doručená externím expertům, tak, aby mohli 

navrhovat prostředky zlepšování kvality programu. [41]  

K zobrazení dotazníku je vyžadováno jméno a heslo do informačního systému univerzity. 

Fakulty rozhodují o tom, kdy se program bude hodnotit a jakým způsobem. Pokud jsou 

hodnoceny aktuální předměty, tak koordinátorka studijního programu uskuteční setkání 
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uprostřed semestru se zástupci tříd. V případě, že se jedná o periodické hodnocení předmětů 

každý druhý rok, tak všichni studenti jsou vyzváni k vyplnění dotazníku na konci semestru. A 

pokud se jedná o pravidelné hodnocení programu, tak musí proběhnout každý čtvrtý rok. [42] 

3. 3. 1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  

Předpokládá se, že studenti budou hrát aktivní úlohu při hodnocení předmětů a 

studijních programů, stejně jako v následující diskusi zaměřené na stanovení vhodných 

opatření ke zlepšení. Koordinátor diskutuje o kvalitě výuky a vzdělávacích aktivit se studenty 

alespoň 3 krát v průběhu semestru: na začátku, uprostřed a na konci. Začátkem semestru 

představí studijní plán semestru a systém hodnocení v souvislosti s průběžným a se 

závěrečným hodnocením. Je důležité diskutovat o opatřeních ke zlepšení. Hodnotící zpráva s 

návrhy na opatření ke zlepšení je následně zveřejněna.  

Pokud je ve skupině vysoký počet studentů, hodnocení probíhá ve formě referenčních skupin. 

Skupina se skládá z 2 – 3 studentů, kteří jsou určeni studenty na začátku semestru, stejně jako 

člen pedagogického sboru, který je zodpovědný za průběh. Zástupci referenčních skupin v 

rámci studijního programu se setkávají odpovídajícím způsobem s vedením programu. 

Referenční skupina schválená třídou vyplňuje formulář  za zbytek skupiny. Před výběrem 

členů do referenční skupiny předchází debata ohledně otázek v dotazníku. Po vyplnění 

jednoho formuláře celou referenční skupinou (vyplňování provází debata), se všichni studenti 

z této referenční skupiny podepíší pod dotazník. Posuzují mimo jiné akademické, 

administrativní a praktické aspekty programů jako celku. Tato setkání se rovněž zaměřují na 

opatření ke zlepšení v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.  

Cílem průběžného hodnocení je posoudit, do jaké míry dává vyučovací proces 

požadované výsledky. Průběžné hodnocení poskytuje příležitost k okamžitému zlepšení. 

Takové hodnocení může také generovat nápady a nové trendy, které nejsou realizovány 

okamžitě, ale které mohou být použity do dalšího projektu. Originál dotazníku 

viz příloha č. 6. [43] 

3. 4 Finsko 

3. 4. 1 Helsingin Yliopisto 

 Hodnocení kvality výuky je pozitivně vnímáno ze strany většiny vyučujících, ale jsou 

mezi nimi i výjimky, které k hodnocení nutí systém. Nicméně ze zpětné vazby těží všichni 

vyučující. Převážná většina již upravila svou výuku na základě výsledků hodnocení 
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z předchozích dotazníkových šetření.  Fakulty mají často k dispozici velkou návratnost od 

respondentů, ale ne vždy ji využijí k lepším změnám. Dříve bylo pouze na vyučujícím, jak 

s těmito cennými informacemi, ohledně kvality jejich výuky, naložil. Fakulty začaly rozvíjet 

své připomínky a postupy k tomuto hodnocení. Bylo vytvořeno oddělení, které v současné 

době koordinuje svůj vlastní systém zpětné vazby. Hodnocení kvality výuky se provádí ve 

všech vyučovaných předmětech. [44] 

3. 4. 2 Oulun Yliopisto  

Hodnocení kvality výuky probíhá na různých úrovních a různou formou. Hodnocení 

výuky má formu hodnocení jednotlivých předmětů studenty nebo studijních materiálů. 

Vyhodnocené formuláře jsou pak projednávány s vyučujícími. Hodnocení se uchovává 

v papírové i elektronické podobě. Tato zpětná vazba probíhá dvakrát ročně. [45] 

3. 4. 3 Turun Yliopisto  

 Na konci každého studijního semestru vyplní studenti elektronický dotazník týkající se 

cílů, realizace, prostředků a jejich činností ve vyučovaném předmětu. Tyto otázky byly 

vytvořeny vzdělávacím centrem ve zdravotnictví. Kromě toho obsahuje dotazník konkrétní 

otázky, týkající se obsahu a metod používaných při studiu, jako jsou přednášky, cvičení a 

zkoušky. Krátká ukázka je zveřejněna na webových stránkách fakulty – viz příloha č. 7. 

Opakováním stejné otázky každý rok je možno sledovat vývoj a průběh výuky. Výsledky jsou 

využívány k vývoji výuky na fakultě. [46] 

3. 5 Švédsko 

3. 5. 1 Malmö högskola  

 Při studentském hodnocení kvality výuky mají studenti možnost ovlivnit obsah 

předmětu. Vyučovaný předmět je ukončen individuálním písemným hodnocením na základě 

předchozí výuky. Toto hodnocení slouží jako výchozí bod pro ústní hodnocení, které zahrnuje 

diskusi o rozvoji předmětu. Výsledky tohoto hodnocení jsou shrnuty a poskytnuty ve zprávě, 

která slouží jako základ pro další předměty. [47] 

 Studenti se mohou zapojit do přípravy sestavování hodnotícího formuláře 

prostřednictvím návrhů na otázky, které má formulář obsahovat. Díky tomu se na studenty 

váže větší zodpovědnost při vyplňování dotazníku. Je důležité, aby vyučující poskytl 

studentům informace ohledně tohoto vyplňování. Před vyplňováním dotazníků by měl 
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vyučující projít se studenty každou otázku z dotazníku a vysvětlit jim, čeho se daná otázka 

týká. Hodnocení předmětů probíhá třikrát za semestr. Na jeho začátku, uprostřed a na konci 

výuky. 

 

Oblasti, ze kterých jsou sestaveny otázky do formuláře: 

▪ Výuka předmětu. 

▪ Materiály k vyučovanému předmětu. 

▪ Struktura předmětu. 

▪ Potřeby studentů pro dosažení studijních výsledků. 

▪ Forma zkoušky. 

▪ Nové perspektivy ve výuce. 

▪ Výuka založená na výzkumu. 

▪ Informace o možnostech pokračování na doktorandských studiích. 

▪ Dřívější znalost – podstatná pro studium předmětu. 

▪ Závažnost předmětu – týká se celého studia. 

▪ Změny ve výuce, které proběhly od poslední výuky předmětu. 

▪ Další komentáře a návrhy na změnu. [48] 

3. 5. 2 Lunds universitet  

 Hodnocení výuky nabízí studentům příležitost, aby vyjádřili své zkušenosti, názory a 

zhodnotili výuku předmětů. Důvody pro hodnocení ze strany studentů jsou uvedeny v zákoně 

o vysokých školách. Hodnocení musí být provedeno ve všech vyučovaných předmětech. 

Studenti mají právo vyjádřit svůj názor. Za provádění hodnocení jsou zodpovědné univerzity, 

nikoli studentské svazy. Čas na hodnocení by měl být vymezen v rámci časových plánů 

výuky. Výsledky hodnocení studentů musí být zpracovány. Respondenti musí být 

informováni o opatřeních přijatých kvůli negativním zjištěním.  Hodnocení studentů by 

mělo být v anonymní, proto jsou často v písemné formě. 

 V minulosti bylo zjištěno, že hodnocení studentů se provádí téměř v každém 

předmětu. Nicméně, studenti byli zahrnuti příliš mnoha dotazníky. Studenti nejsou vždy 

informováni o opatřeních přijatých s ohledem k závěrům z výsledků. Takže je stále potřeba 

zvyšovat úsilí, než budou mít studenti plnou důvěru k významu hodnocení výuky.  

Studie z univerzity v Lundu zjistila, že tato škola má za sebou dlouhou cestu k plnění 

primárního účelu nařízení o vysokých školách, aby měli studenti příležitost zpětné vazby 

z vyučovaných předmětů, které studovali. Některé studijní programy jsou hodnoceny ústním 
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rozhovorem při vyučování a poté pomocí anonymního dotazníku, který shromažďuje 

informace od studentů během celého semestru. [49] 

3. 5. 3 Linköpings Universitet  

Hodnocení předmětů probíhá na webových stránkách univerzity. Hodnotící formuláře 

jsou jak ve švédštině, tak i angličtině. Pokud jsou otázky navíc (některé předměty mají své) a 

byl předmět vyučován v angličtině, je potřeba tyto otázky formulovat rovněž do anglického 

jazyka. Studenti univerzity mají možnost vyplnit on-line formuláře přístupné prostřednictvím 

internetového portálu. Hodnocení je důležitým nástrojem pro průběžné sledování kvality a 

vývoje práce vyučujících, ve kterých jsou studenti přirozeným partnerem pro daný program. 

Výsledky hodnocení po ukončení předmětu jsou předkládány managementu fakulty, 

vyučujícím, předsedům studentských sekcí, zástupcům programových výborů a dalším, kteří 

mají přístup k informačnímu systému. Vyučující mají přístup k vyhodnocení všech 

předmětů. [50] 

3. 6 Dánsko 

3. 6. 1 Københavns Universitet 

Hodnocení kvality výuky je prováděno různými způsoby, např. formou rozhovorů se 

čtyřmi zástupci studijní skupiny. Tito studenti debatují o rozsahu látky, o rozmanitosti a 

rozsahu cvičení a také o literatuře, která je potřebná ke studiu. Dále je hodnocení prováděno 

písemnými komentáři od studentů anebo dotazníkem, který si ale sestavují vyučující sami.  

Otázky pro studenty z katedry matematické vědy: 

1) Odpovídala výuka stanoveným cílům předmětu? 

2) Byla praktická realizace předmětu úspěšná? (zařízení, vybavení, šíření informací) 

3) Byla výuka dobře provázaná s dalšími prvky?(přednášky, praktické aplikace…) 

4) Byl tento předmět relevantní pro Vaše osobní vzdělávací cíle? 

5) Byla poskytnuta zpětná vazba od pedagogů na odevzdanou práci?  

(prezentace, úkoly, projekty) 

6) Byl pro Vás výukový materiál vhodný? 

7) Jaká byla akademická úroveň předmětu, v porovnání s Vaší odbornou zkušeností? 

8) Jaká je Vaše pracovní zkušenost? (ve spojitosti s tímto předmětem) 

9) Jaké bylo Vaše potřebné časové vytížení (včetně výuky ve třídě) za týden? 
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Hodnocení přednášek: 

a) vysoká, b) dobrá, c)nízká 

1) Co si myslíte o úrovni přednášek?  

2) Co si myslíte o úrovni výkonu přednášejícího? 

a) ano, b)ne 

3) Vyhovuje Vám, že s Vámi komunikuje přednášející během přednášky? 

4) Myslíte si, že se dozvíte více, když jsou pokládány otázky během přednášek? 

5) Prostor pro Vaše připomínky a komentáře. [51] 

3. 6. 2 Aalborg Universitet  

 Hodnocení kvality výuky probíhá formou dotazníku. Pro studenty je vyplnění tohoto 

dotazníku povinné. Když se dotazník nachází ve fázi návrhu a vývoje, testuje se několik 

různých verzí a délka dotazníků. Konečná verze je připravována na vyplnění, které bude trvat 

přibližně 20 minut. Dotazník zahrnuje témata: cíle vzdělávání se, studijní aktivity a výkon, 

projekty, přednášky atd. Dotazník nezahrnuje hodnocení specifických předmětů a výuky 

učitelů. Například: na fakultě stavební následoval tento postup: Dotazník je opakovaně 

distribuován mezi studenty pomocí e-mailu a obsahuje odkaz na on-line dotazník. Ten je jak 

v dánštině, tak i v angličtině. Pokud některý ze studentů dotazníky nevyplní, obdrží druhý e-

mail, kde je jim vyplnění dotazníků připomenuto. Tento systém sleduje, kdo vyplnil dotazník 

a kdo ještě ne. Nicméně všechny výsledky šetření zůstávají anonymní. Výsledky jsou 

analyzovány a diskutovány. Také jsou poskytnuty studijním správním radám a jsou 

k dispozici i na internetu. 

 

Oblasti, které dotazník zahrnuje: 

▪ Úvodní informace. 

▪ Cíl, proč hodnotit výuku. 

▪ Studie činností a výkonnosti  

(úsilí ve studijních činnostech, stáže, výkon v semestru obecně). 

▪ Výsledky vzdělávání studijních činností (hodnocení studijních výsledků, celkové hodnocení 

studijních aktivit ve vztahu ke stanoveným cílům). 

▪ Práce na projektech (týmová spolupráce ve skupinách, práce jednotlivců, práce s externími 

partnery, práce na projektech obecně). 

▪ Předměty / přednášky / semináře  

(osnova, zapojení studentů, očekávání a zkušenosti s předměty, přednáškami a semináři). 
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▪ Průběh semestru celkově (celkové výsledky a studijní prostředí). 

▪ Plánování, informace a rámec (plánování, informace, konstrukce předmětu). [52] 

3. 7 Belgie 

3. 7. 1 Vrije Universiteit Brussel  

 Hodnocení kvality výuky je hodnoceno nejen studenty, absolventy, ale také 

vyučujícími. Je kladen velký důraz na rozhovory se studenty a to v rámci sebehodnocení. 

Protože zpětná vazba od studentů je často jediný způsob, zjistit, jak si hodnocený předmět 

stojí ve srovnání s jinými předměty a co je důležité zlepšit. Důležité jsou také informace od 

absolventů, protože je školní instituce vzdělává pro budoucí zaměstnání v oboru. Sledování 

této situace poskytuje informace o požadavcích trhu a spokojenosti zaměstnavatelů.  V 

souvislosti s tím bylo navrženo, že programy by měly být pružné, a to jak vzhledem k 

širokému spektru možných druhů prací, tak i často měnícím se potřebám. [53] 

 Na webových stránkách univerzity lze nalézt i profily vyučujících. Na tomto profilu se 

objevují vypsané komentáře od studentů a části hodnocení kvality výuky daného vyučujícího, 

jako je například Liane Gabora. [54] 

 

Otázky hodnocení kvality výuky studenty, zaměřená na biologii: 

1) Jaká byla Vaše úroveň biologických poznatků na začátku výuky předmětu?  

Přednášky - vybavení 

2) Viděli jste na tabuli a obrazovku zřetelně?  

3) Slyšeli jste bez problémů?  

4) Sedělo se Vám pohodlně při psaní poznámek? 

Laboratorní zařízení:  

5) Měl jste dostatek místa pro realizaci zadaných úkolů?  

6) Měli jste k dispozici veškeré potřebné vybavení? 

7) Byla Vám poskytnuta pomoc, když jste ji potřebovali? 

Přednášky: 

8) Byl jasný záměr a cíl předmětu, jak je představován v příručkách předmětu? 

9) Byly čtecí sekce pro každé téma jasné a užitečné? 

10) Byly přednášky jasné a dobře organizované? 

11) Byla práce na tabuli jasná?  

12) Na přednáškách byla dostatečná teplota a osvětlení. 
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13) Byly příručky používány užitečně? 

Cvičení 

14) Byl jasně prezentován cíl předmětu v příručce (rozdávané texty) a také cíl nadcházející 

hodiny na začátku každého cvičení? 

15) Identifikujte pozitivní hlediska předmětu.   

16) Navrhněte, co by mohlo být podle Vás ve výuce zlepšeno. 

17) Nějaké další připomínky? (prostor pro vlastní komentáře) [53] 

3. 8 Nizozemsko 

3. 8. 1 Universiteit Leiden  

Fakultní směrnice na univerzitě v Leidenu udává, že každý vyučovaný předmět by měl 

být hodnocen alespoň jednou za tři roky. Výbor pro vzdělávání vypracovává hodnotící 

kalendář, který výslovně bere v úvahu faktory, díky nimž je žádoucí, aby hodnocení probíhalo 

častěji než jednou za tři roky. Takovými faktory mohou být například: noví vyučující, změna 

učebních materiálů, nové metody a inovace. Hodnocení studijního programu se provádí 

jednou ročně. 

 Pro hodnocení výuky existují dva odlišné typy v závislosti na velikosti skupiny. 

Hodnocení výuky studijní skupinou nad 15 studentů, je považováno za kvantitativní 

hodnocení. Většina otázek má stupnici hodnocení (1-5). Formuláře jsou po vyplnění 

naskenovány a zpracovávány do zprávy. Odpovědi na otevřené otázky jsou zpracovávány 

ručně. Pro skupiny do 15 žáků, je hodnocení řešeno kvalitativní metodou. Jedná se o diskusní 

setkání se zástupcem z vedení univerzity, nebo o písemné odpovědi na otevřené otázky. Oba 

typy hodnocení probíhají v jedné z posledních hodin výuky daného předmětu. Při hodnocení 

kvality výuky nesmí být v učebně přítomen vyučující. Vzhledem k tomu, že dotazník 

obsahuje otevřené otázky ohledně slabých a silných stránek vyučujícího, je také v dotazníku 

vymezen prostor pro vlastní komentáře. 

 Organizace a realizace vzdělávacích hodnocení je v kompetenci Výboru pro 

vzdělávání, ten je zodpovědný za to, že hodnocení je prováděno v souladu s protokolem 

fakulty. Výbor vyhodnocuje dotazníky a zpracovává jejich závěry. V případě, že je něco 

v nesouladu se stanovenými cíli, pak za řešení dané situace odpovídá tento výbor. Například 

prostřednictvím rozhovorů s vyučujícími o jejich výuce, úpravami osnov, odstranění konfliktů 

apod. Vše sleduje a případné další kroky projednává fakultní rada. Ta také provádí nezbytné 
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kontroly a hospitace ve výuce. Závěrečné zprávy jsou k dispozici na webových stránkách 

univerzity. 

 

Oblasti, kterých se týká hodnocení výuky: 

▪ Úroveň zájmu o předmět. 

▪ Kvalita informací poskytnutých na začátku předmětu. 

▪ Zda reálný počet kreditů odpovídá náročnosti studia. 

▪ Stupeň obtížnosti studia. 

▪ Stupeň samotné přípravy na výuku. 

▪ Podpora kritického myšlení. 

▪ Podpora aktivní účasti ve výuce. 

▪ Kvalita studijních materiálů. 

▪ Vhodnost používané metody vyučování. 

▪ Vnitřní soudružnost vzdělávání. 

▪ Kvalita výuky přednášejícího. 

Oblasti týkající se ročního hodnocení předmětu (hlavní a vedlejší subjekty) jsou: 

▪ Spokojenost s celkovým studijním pokrokem. 

▪ Zlepšení přístupu k samostudiu. 

▪ Zda reálný počet kreditů odpovídá studiu. 

▪ Soudružnost mezi jednotlivými prvky programu. 

▪ Zisk a zvládnutí obecných akademických dovedností. [55] 

3. 8. 1 Universiteit van Amsterdam 

Hodnotící dotazník je přístupný pouze po zadání jména a hesla do univerzitního 

systému. Jediné, co můžeme s jistotou tedy tvrdit je, že hodnocení kvality výuky na univerzitě 

v Amsterdamu probíhá elektronickou online formou. [56] 

3. 8. 1 Erasmus University Rotterdam  

Zde je dotazník, který jsem získala od studenta z ČR, který studoval v loňském roce 

v Rotterdamu přes program Erasmus. V originálu dotazníku je uvedeno jméno vyučujícího, 

kterého se to týká, viz příloha č. 8. V následujících otázkách je toto jméno znázorněno 

pomlčkami. Dotazník není anonymní, ale jen administrátor vidí studentovo ID, které je 

nezbytné pro výzkum. Toto číslo nevidí vyučující předmětu ani jiné osoby.  



- 51 - 

 

Studenti mají možnost výběru z těchto možností: zcela nesouhlasím, nesouhlasím, ani 

souhlasím/ani nesouhlasím, souhlasím, zcela souhlasím. 

Otázky z dotazníku ohledně hodnocení kvality výuky: 

1) Cíle tohoto předmětu jsou jasné. 

2) Tento předmět je významný pro mé studium. 

3) Tento předmět je zajímavý. 

4) Tento předmět je velmi dobře organizovaný  

(informace o předmětu, časový harmonogram, použití tabule) 

5) Písemné materiály jsou jasné a srozumitelné. 

6) Tento předmět může být uzavřen dosažením požadovaných kreditních bodů. 

7) Otázky a úkoly jsou v souladu s podklady ke zkoušce. 

8) Zkouška může být provedena v dostupném času. 

9) Kolika procent přednášek jste se zúčastnili během akademického roku. 

10) Přednášky jsou důležité. 

11) Vyučující _ _ _ _ je kompetentní vyučující. 

12) Vyučující _ _ _ _ projevil nadšení pro vyučovaný předmět. 

13) _ _ _ _má dobrou znalost anglického jazyka. 

14) Vyučující _ _ _ _je dosažitelný (lze ho snadno kontaktovat). 

15) Vyučující _ _ _ _ projevuje dostatečnou pomoc při cvičení.  

16) Cvičení jsou důležitá. 

17) Vyučující _ _ _ _ odvedl dobrou práci ve výuce. 

18) Průměrná studijní zátěž věnovaná tomuto předmětu za týden.  

19) Nejsilnější prvky (vlastnosti) tohoto předmětu jsou: 

20) Nejslabší prvky (vlastnosti) předmětu jsou:[57] 

3. 9 Velká Británie 

3. 9. 1 University of Cambridge  

Pro vedení univerzity v Cambridge je nezbytné, aby měli studenti možnost vyjádřit se 

ke všem aspektům vyučování. Hodnocení probíhá zpravidla v sedmém týdnu výuky pomocí 

dotazníků, které jsou distribuovány vyučujícími všem studentům. Vyplněné dotazníky 

shromažďují studenti v zadní části učebny, poté je jeden ze studentů odnáší zpět na oddělení 

tajemníkovi. Vyplněné dotazníky jsou předkládány vedoucímu oddělení ke kontrole. Pokud 

by některý ze studentů chtěl tento dotazník vyplnit ve svém volném čase, musí ho odevzdat 
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do dvou dnů. Všechny poskytnuté informace jsou důvěrné. V případě, že je hodnocení 

posouzeno negativně, je tato záležitost řešena s daným vyučujícím. Tímto způsobem chce 

vedení zvyšovat kvalitu výuky. [58, 59] 

3. 9. 2 University of York  

 Na konci každé výuky jsou všichni studenti požádání o vyplnění dotazníků týkající se 

hodnocení kvality výuky. Pověřený student z každé studijní skupiny doručí vyplněné 

formuláře na oddělení tajemníka. Tento postup je volen proto, aby se zachovala anonymita a 

spravedlnost pro každého respondenta. Výsledky hodnocení jsou předloženy fakultnímu 

výboru. Pro zobrazení výsledků šetření je potřeba heslo a jméno do univerzitního systému. 

[60] 

3. 9. 1 University of Oxford  

Souhrn dotazníků je přístupný pouze ze sítě univerzity Oxford. [61] 

3. 10 Německo  

3. 10. 1 Friedrich-Schiller-Universität Jena  

Friedrich-Schiller-Universität Jena se řídí Durynským zákonem o vysokých školách a 

proto provádí hodnocení výuky. Hodnocení výuky by mělo v první řadě sloužit k podpoře 

interního procesu zlepšování. Zainteresované strany mají příležitost zlepšit své pracovní a 

pedagogické metody – jak vyučující, tak i studenti. Účastníci procesu hodnocení se 

domnívají, že některé otázky obsažené v dotazníku jsou obzvláště důležité. Patří mezi ně 

například otázky ohledně naplnění stanových cílů, motivace vyučujícího nebo také metodika 

vědecké práce. Hodnocení by nemělo trvat déle než 20 minut a otázky by měly být jasné a 

jednoznačné. Hodnocení by mělo být v tom jazyce, ve kterém probíhala výuka. [62, 63] 

Studenti mají k dispozici stupnici od jedné do šesti, 1= naprosto souhlasím, 

6=naprosto nesouhlasím. Originál dotazníku-viz příloha č. 9. 
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Otázky z dotazníku zaměřeného na hodnocení kvality výuky na fakultě lékařství: 

1) Obsahová struktura předmětu byla pochopitelná. 

2) Obtížné otázky byly jasně vysvětleny. 

3) V technické oblasti byly provedeny vzdělávací a organizační doporučení. 

4) Atmosféra ve výuce byla příjemná. 

5) Studenti dostali komplexní pohled na dané téma. 

6) Vztah ke klinické praxi byl prokazatelný. 

7) Podmínky pro výuku byly dobré (zařízení, prostory, akustika). 

8) Pomůcky používané při výuce pomohly ke snadnějšímu pochopení látky. 

9) V testech byly jasně položené otázky. 

10) Na začátku semestru mě toto téma zajímalo. 

11) Mé očekávání ohledně tématu bylo splněno. 

12) Po absolvování této výuky se mi pravděpodobně zvýšily znalosti. 

13) Doporučil bych výuku tohoto předmětu i dalším studentům. 

14) Zúčastnil jsem se výuky na …% (20<; 20; 40; 60; 80; <80) 

15) Volba obsahu oblastí anatomie byla dostačující. 

16) Události v oblasti anatomie byly celkem dobře zorganizované 

Prostor pro vlastní komentáře, kritiku, chválu, návrhy na zlepšení: [63] 

3. 10. 2 Universität zu Köln  

Pro přístup k dotazníkům, které jsou zaměřeny na hodnocení kvality výuky, je 

požadováno ověření pomocí jména a hesla do univerzitního systému. [64] 
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3. 11 Polsko 

3. 11. 1 Koszalin University of Technology  

Tento dotazník jsem získala formou osobního setkání s představitelem univerzity 

z Koszalinu. Originál dotazníku viz příloha č. 10. [65] 

 

Otázky, obsahující hodnotící dotazník: 

       Tab. č. 1  [65] 

Přístup ke studentům. 

nepřátelský 1 2 3 4 5 Přátelský 

Prezentace obsahu a zkušebních otázek. 

Není uveden 1 2 3 4 5 Přesně definován 

Stanovení kritérií pro posuzování. 

Není blíže specifikováno 1 2 3 4 5 
Jasné, dobře známé od 

počátku semestru 

Dostupnost vyučujícího mimo učebnu (konzultace, e-mail). 

Nedosažitelný 1 2 3 4 5 
Snadné spojení – 

kontaktování 

Kázeň v učebně. 

Nekázeň 1 2 3 4 5 Kázeň 

Organizace časového harmonogramu. 

Špatná organizace výuky 1 2 3 4 5 Dobrá organizace výuky 

Způsob prezentace materiálů (využití pomůcek, tabule anebo projektoru). 

Slabý 1 2 3 4 5 Velmi dobrý 

Schopnost prezentovat znalosti (komunikace). 

Nesrozumitelný 1 2 3 4 5 Srozumitelný 

Připravenost vyučujícího na výuku. 

Nepřipravený 1 2 3 4 5 Připravený 
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3. 12 Slovenská republika 

3. 12. 1 Prešovská univerzita v Prešove 

 Na univerzitě v Prešově se hodnotí kvalita výuky pomocí elektronických dotazníků, 

které jsou přístupné pouze z univerzitní sítě. Student může hodnotit předmět pouze jednou, 

proto je ke vstupu do dotazníku potřeba číslo ISIC karty. Hodnocení anonymní a proto je 

tento údaj při zpracování dat automaticky odstraněn. [66] 

3. 12. 2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

 Na univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre je pro hodnocení kvality výuky 

požadováno přihlášení pomocí jména a hesla do univerzitního systému. [68] 

Z důvodu zachování anonymity jsou distribuovány vygenerované autorizační kódy, 

prostřednictvím členů studentského parlamentu. Díky těmto kódům, se studenti mohou do 

portálu přihlásit a vyjádřit svůj postoj k úrovni studia prostřednictvím dotazníku. [67] 

3. 12. 3 Ekonomická univerzita v Bratislave  

Studenti se mohou zúčastnit hodnocení kvality výuky prostřednictvím ankety přes 

akademický informační systém, do kterého je povolen přístup až po přihlášení. Cílem ankety 

je získat zpětnou vazbu od studentů na různé aspekty ve vyučovacím procesu. Každý student 

tak může přispět ke zlepšení těch stránek výuky v jednotlivých předmětech studijního 

programu, které považuje za problémové. Výsledky ankety se vyhodnocují a závěry 

hodnocení budou zahrnuty do výuky pro následující období. Hodnocení probíhá poslední 

vyučovací týden v semestru a hodnocení trvá až do ukončení zkouškového období. 

Výsledky šetření zpracovává Centrum na zabezpečení a podporu kvality Ekonomické 

univerzity v Bratislave. Po ukončení vyplňování ankety toto centrum výsledky zpracuje, 

vyhodnotí a následně o nich informuje jednotlivá pracoviště. S výstupy hodnocení je 

obeznámen každý vyučující, jehož se tyto výsledky týkají. Všechny relevantní informace, o 

systému kvality včetně celouniverzitní zprávy o výsledcích hodnocení a o přijatých 

opatřeních, jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity. 

Při vyplňování se do databáze neukládá žádná informace a není propojení, na základě 

kterého by se dalo zjistit, ke kterému studentovi přiřadit jednotlivé sady odpovědí. Byl 

proveden audit, kterého se pro testování zúčastnila skupina doktorandů a studentů z PF UPJŠ 

v Košicích (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). V rámci 
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auditu se provedla podrobná kontrola na úrovni zdrojového kódu. Výsledky auditu potvrdily, 

že v systému nedochází k ohrožení anonymity studentů, kteří vyplňují anketu. [69] 

 Hodnotí se pomocí stupnice od 1 do 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 je nejhorší 

hodnocení. Na webových stránkách univerzity je podrobně vysvětlen každý krok při cestě 

anketou, včetně názorných obrázků. [70] 

3. 12. 4 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

Dotazník, který hodnotil vzdělávací proces v akademickém roce 2008/2009 obsahoval 

tyto otázky: 

1) Připravenost a organizace výuky předmětu. 

2) Užitečnost studijních materiálů. 

3) Dostupnost studijních materiálů. 

4) Jiné aktivity spojené s výukou a jejich příspěvek k lepšímu porozumění. 

5) Náročnost předmětu. 

6) Spokojenost s rozsahem předmětu. 

7) Dostatečnost praktické výuky. 

8) Konzultace – počet hodin. 

9) Prezentace a jejich jasnost. 

10) Vyučující a jeho schopnost motivovat. 

11) Objektivnost hodnocení studenta ze strany vyučujícího. 

12) Jiné připomínky. [71] 
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3. 13 Česká republika 

3. 13. 1 Univerzita Karlova v Praze 

 Univerzita Karlova má speciální dokument - řád pro hodnocení výuky a je volně 

dostupný z webových stránek. 

Hodnocení výuky studenty probíhá jako: 

a. standardizované hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech 

organizované fakultou jako všeobecně přístupná anketa po jednotlivých studijních 

programech, popřípadě oborech, do níž se mohou zapojit všichni studenti, kteří se účastnili 

výuky, 

b. individuální hodnocení výuky v doktorských studijních programech organizované fakultou 

jako všeobecně přístupná anketa, do níž se může zapojit každý student doktorského studijního 

programu, 

c. standardizované hodnocení výuky na univerzitě z hlediska požadavků praxe organizované 

univerzitou jako anketa, do níž se zapojují náhodně vybraní bývalí studenti, kteří studium na 

univerzitě úspěšně ukončili. 

 Hodnocení podléhá zvlášť každý studijní předmět, bez ohledu na to, zda jde o předmět 

povinný, povinně volitelný, volitelný, popřípadě jinak označený.  Hodnocení se provádí 

nejméně jedenkrát za akademický rok. Hodnoceným obdobím je zpravidla minulý úsek studia 

nebo minulé úseky studia. Provádí-li se hodnocení v posledním týdnu úseku studia, může být 

hodnoceným obdobím i běžný úsek studia. Student má právo účastnit se hodnocení 

anonymně. Hodnocení má písemnou podobu. Jestliže jsou zajištěny potřebné technické a 

organizační předpoklady, může mít hodnocení elektronickou podobu. Pro hodnocení se 

využívá numerické škály, zpravidla o lichém počtu stupňů. Při hodnocení se poskytuje prostor 

i pro volné slovní vyjádření konkrétních poznámek a připomínek týkajících se hodnoceného 

studijního předmětu nebo učitele. 

 

1. Na obsahové přípravě hodnocení se podílejí garanti studijních programů a pověření učitelé. 

2. Na organizaci sběru dat (doslova výsledků dat) hodnocení se podílejí pověření studenti, 

učitelé a další zaměstnanci. 

3. Na zpracování výsledků hodnocení se podílejí pověření učitelé a další zaměstnanci. 

Zpracování výsledků se provádí komisionálně. 
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4. Na interpretaci výsledků hodnocení se podílejí garanti studijních programů a pověření 

učitelé. Interpretace výsledků se provádí komisionálně. 

5. Zásady hodnocení nezbytné z hlediska zajištění srovnatelnosti výsledků v rámci univerzity 

může stanovit opatření rektora. 

6. Podrobnosti o přípravě, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení na fakultě 

stanoví vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana. 

 

Využití výsledků hodnocení 

1. Výsledky hodnocení jsou využívány v souladu s cíli. 

2. Na základě prověřených výsledků hodnocení přijímají děkani opatření k odstranění 

nedostatků ve výuce. 

3. U výsledků hodnocení musí být vždy uvedeno, kolik studentů se hodnocení účastnilo. 

4. Výsledky hodnocení a z nich vyplývající návrhy opatření nebo přijatá opatření se vhodným 

způsobem zveřejňují. 

5. Údaje týkající se osob jednotlivých učitelů mohou být zveřejněny pouze u hodnocení podle 

čl. 3 odst. 1 písm. a), a to jen v případě, že se v anketě k osobě příslušného učitele vyjádřilo 

nejméně 10 % z celkového počtu studentů, kteří mají zapsán příslušný studijní předmět, 

nejméně však pět osob. 

6. Volné slovní vyjádření týkající se osob jednotlivých učitelů může být zveřejněno bez 

ohledu na splnění požadavků podle odstavce 3, ale jen tehdy, nejde-li o anonymní 

sdělení. [72] 

Po zadání jména vyučujícího a předmětu do speciálního vyhledavače se zobrazí 

výsledky hodnocení kvality výuky, které jsou volně přístupné bez nutnosti přihlašování [74]. 

 

Hodnotí se:  

▪ Srozumitelnost výuky.  

▪ Uspořádanost látky / struktura přednášky . 

▪ Zajímavost a podnětnost výuky.  

▪ Vztah učitele ke studentům.  

▪ Celková kvalita výuky. 

▪ Korektnost posuzování znalostí u zkoušky/zápočtu. 

▪ Obtížnost předmětu.  

▪ Znalosti studenta. [73, 74]  
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3. 13. 2 Univerzita Pardubice  

O kvalitě vzdělávacího procesu rozhoduje celá řada faktorů. Jedním z prostředků, jak 

zvyšovat kvalitu výuky, je i studentské hodnocení sloužící jako jeden z nástrojů při vytváření 

zpětné vazby mezi učitelem a jeho studenty. Na univerzitě Pardubice, byl využit plně 

elektronický systém pro generování, vyplňování i vyhodnocování dotazníku v anketách 

hodnocení. Byla využita zejména anketa pro hodnocení semestru, ve které studenti v letním 

semestru akad. roku 2006/07 a v zimním semestru 2007/08 hodnotili třemi pozitivně 

formulovanými tvrzeními předměty, které měl v daném semestru zapsané. Od letního 

semestru akad. roku 2007/08 studenti hodnotí zapsané předměty pěti pozitivně 

formulovanými tvrzeními.  

Pro zimní semestr 2008/09 byl systém hodnocení kvality výuky přetransformován na 

zvláštní portál a studenti hodnotili předměty sedmi pozitivně formulovanými tvrzeními. Na 

základě připomínek studentů byla tvrzení pozměněna a od zimního semestru 2009/10 studenti 

hodnotí předměty osmi pozitivně formulovanými tvrzeními. Pro každého studenta se generuje 

individuální dotazník. [75] 

 

Otázky, které obsahuje anketa hodnocení kvality výuky: 

1) Veškeré výuky cvičení (semináře) z předmětu jsem se zúčastňoval(a) podle rozvrhu. 

2) Veškeré výuky přednášek z předmětu jsem se zúčastňoval(a) podle rozvrhu. 

3) Podmínky stanovené vyučujícím na začátku semestru pro splnění předmětu byly dodrženy 

dle popisu předmětu v informačním systému. 

4) Výklad na přednášce byl srozumitelný. 

5) Seminář (cvičení) byl přínosným doplňkem přednášky. 

6) Měl(a) jsem možnost aktivního zapojení do výuky (přednášky) - např. uplatnit svůj názor, 

stanovisko, klást dotazy ... 

7) Měl(a) jsem možnost aktivního zapojení do výuky (semináře, cvičení) - např. uplatnit svůj 

názor, diskutovat, plnit zadané úkoly. 

8) Přístup vyučujícího ke studentům byl v pořádku.  [76] 

3. 13. 3 Česká zemědělská univerzita v Praze  

Fakulty České zemědělské univerzity mají zájem o hodnocení kvality výuky. Proto je 

nutné, aby před prvním přihlášením na zkoušku studenti vyplnili anketu o kvalitě a způsobu 

výuky. Je nutné přihlášení do informačního systému. Anonymita studentů je zajištěna.  
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Systém automaticky poznamená ke jménu studenta, že už daný předmět hodnotil, ale 

výsledky tohoto hodnocení se zapíší do tabulky společně ke všem studentům. Pokud student 

nevyplní dotazník, nelze se přihlásit na zkoušku. [77] 

3. 13. 4 Západočeská univerzita v Plzni  

K hodnotícím dotazníkům je přístup pouze přes systém univerzity, který požaduje 

jméno a heslo. Nicméně na webových stránkách je statistika hodnocení (počty respondentů, 

podepsaných připomínek, anonymních hodnocení…) Hodnotit předmět student může, pokud 

jej má zapsaný v daném semestru a nemá jej uznaný. V době otevření ankety nemá student 

ukončené studium. Do ankety jsou v současné době zahrnuty všechny předměty mající výuku 

a typ zakončení buď zápočet, nebo zkouška. [78] 

3. 13. 5 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně rovněž vyžaduje pro vyplnění dotazníku, přihlášení 

do univerzitního systému. I na svých webových stránkách tvrdí, že zpětná vazba 

prostřednictvím názorů studentů, podnětů a připomínek je pro zkvalitňování výuky nezbytná. 

[79] [80] 

Na Fakultě multimediálních komunikací probíhalo poslední hodnocení volbou 

slovního vyjádření, které bylo převáděno na body v rozsahu 1 – 5 bodů, přičemž čím vyšší 

byla bodová hodnota, tím kladnější bylo hodnocení otázky. Webový portál této fakulty nabízí 

i číselné vyhodnocení tohoto dotazníkového šetření, avšak není podrobné, pouze základní 

počty v rámci studijních programů. 

 

Otázky obsažené v hodnotícím dotazníku: 

1) Měl(a) jsem možnost projevit svůj názor na výuku.    

2) Při řešení studijních záležitostí mi byly poskytnuty relevantní informace.   

3) Prostory, ve kterých probíhá výuka, jsou vyhovující. 

4) V případě potřeby jsem vždy měl(a) postačující přístup k informačním technologiím.   

5) V rámci studia mi byly poskytnuty dostatečné poradenství a podpora.    

6) Celkově jsem spokojen(a) s kvalitou studia na fakultě.    

7) V případe potřeby, jsem vždy měl(a) možnost využít speciálního vybavení/prostor. 

8) Výuka mi napomohla sebevědomě se prezentovat, zlepšily se mé komunikační 

dovednosti.   

9) Na webových stránkách fakulty jsou poskytovány všechny potřebné informace.   
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10) Rozvrh hodin mi umožňoval zorganizovat si efektivně své aktivity.    

11) Výuka je dobře organizována a probíhá bez vážnějších problémů.    

12) Nabídka povinných a povinně volitelných předmětů tvoří logický celek.    

13) O změnách v časovém rozvrhu výuky jsem byl(a) informován(a) odpovídajícím 

způsobem a s dostatečným časovým předstihem.   

14) Nabídka nepovinných předmětů je dostatečná.    

15) Všechny povinné předměty jsou relevantní vzhledem k celkovému zaměření studia. [81] 

3. 13. 6 Vysoká  škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) 

 Anketa „Hodnocení učitelů studenty“ je určena studentům bakalářských a 

magisterských studijních programů, uskutečňovaných VŠCHT Praha a jejími fakultami. V 

akademickém roce 2007/2008 probíhala anketa v obou semestrech elektronickou formou. 

Kvalita vzdělávání na přednáškách, cvičeních (seminářích) a úroveň laboratoří v průběhu 

celého akademického roku byla hodnocena na základě těchto osmi otázek:  

 

1) Ohodnoťte učitele z hlediska způsobu a srozumitelnosti výuky. (způsob) 

2) Ohodnoťte přístup učitele ke studentům, komunikaci se studenty. (přístup)  

3) Rozšířil předmět v rámci studijního programu Vaše znalosti? (novinky)  

(1 - dozvěděl jsem se spoustu nového, 3 - průměrně, 5 - zbytečný předmět) 

4) Celkový dojem z laboratoří (vybavení, prostředí, organizace). (dojem) 

5) Navazuje předmět na předchozí znalosti? (návaznost)  

(1 - navazuje výborně, 3 - průměrně, 5 - vůbec nenavazuje) 

6) Vyhovují studijní materiály? (materiály) 

7) Doplnil program laboratoří Vaše znalosti z předmětu? (doplňuje) 

8) Jsou kredity za předmět odpovídající? (kredity) 

(1 - hodně přidat, 2 - přidat, 3 - vyhovuje, 4 - ubrat, 5 - hodně ubrat) 

Ke každé otázce studenti přiřazují dle svého názoru hodnocení 1 až 5 a mohou doplnit 

i podrobnější připomínky k výuce. Studenti hodnotí anonymně, nebo se mohou pod svoji 

připomínku podepsat. Systém uvádí celkový počet hodnotících studentů a počet připomínek 

k předmětům. [82] 
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Tato vysoká škola hodnotí kvalitu výuky i z pohledu pracujících absolventů. 

Toto hodnocení obsahuje otázky typu: 

1) Jak Vás při zpětném pohledu připravilo studium na VŠCHT pro Váš život a zaměstnání?   

2) Jak důležité jsou podle Vás následující faktory pro uplatnění absolventa VŠCHT v praxi?  

3) Proč jste si zvolil(a) studium na VŠCHT?  

(Vyberte jednu variantu, která nejvíce odpovídá skutečnosti) 

4) Nakolik souhlasíte s následujícími výroky?  

(rozhodně souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím) 

▪ Studium na VŠCHT bylo náročné.  

▪ Studium na VŠCHT ve mně vzbudilo – prohloubilo zájem o obor.  

▪ Během studia bych přivítal(a) větší důraz na praktické dovednosti a znalosti.  

▪ Na škole byly dostatečně rozvíjeny komunikační dovednosti a týmová práce.  

▪ Po absolvování studia jsem si musel(a) některé dovednosti a znalosti doplnit placenými 

kurzy (mimo jazykových).  

▪ Přivítal(a) bych více projektových úkolů. 

▪ Studium na VŠCHT prohlubuje schopnost orientovat se v problémech a řešit je.  

▪ Znalosti potřebné pro určité druhy zaměstnání by bylo možno získat za kratší dobu než 5 let.   

▪ Provozní technologická praxe by měla být delší.  

▪ Zastoupení teoretických předmětů by mělo být větší.  

▪ Výuka cizích jazyků by měla být intenzivnější. 

▪ Mělo by být zařazeno více netechnických předmětů (např. účetnictví, právo, marketing)  

▪ Mělo by existovat více volitelných předmětů s ohledem na uvažované zaměstnání.  

5) Našel(šla) jste po absolvování studia pracovní uplatnění, které Vám vyhovuje?  

6) Byl(a) jste někdy evidován(a) na úřadu práce jako nezaměstnaný(á)?  

Ne; Ano, ale celkově ne déle než půl roku; Ano, celkově déle než půl roku. 

7) Jaké je Vaše současné pracovní uplatnění z hlediska oboru, který jste studoval(a)?  

8) Účastnil(a) jste se postgraduálního studia nebo jeho obdoby (doktorské studium, vědecká 

aspirantura) zakončeného tituly Dr., Ph.D. nebo CSc.?  

9) Jaké byly Vaše studijní výsledky? Jaké hodnocení u Vás převažovalo? [83] 
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3. 13. České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)  

 Na webových stránkách ČVUT lze získat aktuální přehled o tom, který předmět je jak 

hodnocen a jména vyučujících (co vyučují a na jaké pozici-přednášející, cvičící). Vnitřním 

smyslem ankety je získání zpětné vazby pro vyučující a vedení fakulty. Anketa je 

organizována a řízena z úrovně ČVUT pro všechny fakulty. [84] 

Na internetovém portálu Fakulty informačních technologií je například zveřejněn 

seznam otázek a možných odpovědí, které jsou obsaženy v anketě hodnocení výuky. 

 
Tvrzení, otázky a možnosti hodnocení: 

Předmět 

1) Předmět byl pro mne přínosem.  

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit) 

2) Studijní materiály byly kvalitní. 

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit) 

3) Souhlasila specifikace předmětu v KOSu (studijní informační systém) s jeho obsahem. V 

případě negativní odpovědi konkretizujte.  

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit) 

4) Duplicity nebo nekonzistence s ostatními předměty (Slovní odpověď) 

5) Co se vám na předmětu líbilo? (Slovní odpověď) 

6) Co by se dalo zlepšit? (Slovní odpověď) 

7) Jak hodnotíte obtížnost předmětu? 

(příliš vysoká, trochu vysoká, přiměřená, mohlo to být těžší, zvládl by to "deváťák") 

8) Můj vztah k předmětu vystihuje možnost: 

(zajímavé téma dobře odpřednášené, zajímavé téma, ale špatně odpřednášené, nezajímavé 

téma, ale dobře odpřednášené, nezajímavé téma špatně odpřednášené, ani jedna z těchto 

variant, neumím se rozhodnout) 

9) Připravoval(a) jsem se pravidelně během semestru.  

(Ano, občas, ne, jen ve zkouškovém období) 

Přednášející 

1) Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně. 

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit) 

2) Přednášející byl(a) vstřícný(a). 

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit) 
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2) Organizace předmětu, komunikace a informovanost studentů byly dobré. 

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit) 

3) Napište, co na přednášejícím oceňujete.  (Slovní odpověď) 

4) Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. (Slovní odpověď) 

5) Počet navštívených přednášek – pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, 

uveďte prosím důvod (Slovní odpověď);(0 – 2; 3 – 6; 7 – 10; 11 – 13) 

2. Přednášející (otázky jsou totožné, jako u 1. Přednášejícího) 

Cvičící/vedoucí prosemináře 

1) Cvičící uměl(a) učit. 

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit)  

2) Cvičící byl(a) vstřícný(a). 

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit) 

3) Cvičící byl(a) férový(á) (objektivita, rovný přístup, viz komentář). 

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit)  

4) Napište, co na cvičícím oceňujete. (Slovní odpověď) 

5) Napište, v čem by se podle vás mohl(a) cvičící zlepšit. (Slovní odpověď) 

2. Cvičící (otázky jsou totožné, jako u 1. cvičícího) 

Cvičící v laboratoři/PC učebně (otázky jsou totožné, jako u 1. cvičícího) 

2. Cvičící v laboratoři (otázky jsou totožné, jako u 1. cvičícího) 

Zkouška a zkoušející 

1) Zkoušející byl(a) férový(á) (objektivita, rovný přístup, viz komentář). 

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit)  

2) Obsah zkoušky odpovídal odpřednášené a případně odcvičené látce. 

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nevím, neumím se vyjádřit) 

3) Poznámky ke zkoušce a zkoušejícímu. (Slovní odpověď) 

Doplňující otázka 

1) Co/kdo mi nejvíce pomohlo/pomohl při studiu na FIT? (Slovní odpověď) 

2) Co/kdo mi nejvíce vadilo/vadil při studiu na FIT? (Slovní odpověď) [85] 
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3. 14 Srovnání hodnocených znaků z vybraných dotazníků 

 V následující tabulce (tab. č. 2) je shrnutí vybraných hodnocených znaků z dotazníků, 

které jsou uvedeny v předchozích kapitolách.  

Jak je z tabulky patrné, nejvíce dotazníků se shoduje v následujících znacích 

(oblastech) týkajících se hodnocení kvality výuky: 

▪ Kvalita prezentací. 

▪ Kvalita výuky. 

▪ Kvalita studijních materiálů. 

▪ Dostupnost studijních materiálů. 

▪ Schopnost vyučujícího vzbudit zájem o předmět. 

▪ Celkové hodnocení kvality výuky. 

▪ Jasně stanovený cíl předmětu. 

▪ Ve výuce jsou efektivně využívány pomůcky (didaktické, audiovizuální). 

▪ Schopnost vyučujícího objasnit pojmy (jasnost vysvětlované látky). 

▪ Organizace výuky. 

▪ Dostupnost vyučujícího pro studenty mimo výuku (konzultace, e-mail). 

▪ Pracovní náplň je přiměřená k požadavkům předmětu. 

▪ Prostory pro výuku byly reprezentativní (osvětlení, sedačky, akustika, otop). 

 

 Tato zjištění, jakož i některé další poznatky uvedené v předchozích částech této práce 

se stala východiskem pro návrh některých doporučení pro zlepšení současných přístupů 

k hodnocení kvality výuky na VŠB – TUO. 
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Tab. 2 Srovnání hodnocených znaků kvality výuky z vybraných dotazníků 

Vybrané znaky kvality výuky,  

které se vyskytují v hodnotícím dotazníku 

Amerika Evropa 

Kanada USA 

Šv
éd

sk
o 

D
án

sk
o 

B
el

gi
e 

N
iz

oz
em

sk
o 

N
ěm

ec
ko

 

P
ol

sk
o 

SR
 

K1 K2 K3 K4 U1 U2 U3 U4 Š1 D1 D2 B1 N1 N2 Ne1 P1 S1 

Celkové hodnocení výuky. 
  

X X X X X X 
    

X 
    

Kvalita prezentací, výuky. X 
 

X X X   X X X X   X  X X 

Jasně stanovený cíl předmětu.    X   X   X X X  X  X  
Kvalita a dostupnost studijních materiálů. X X 

     
X X X 

 
X X X 

  
X 

Ve výuce jsou efektivně využívány pomůcky (audiovizuální, didaktické) X 
  

X 
  X     X  X X X  

Schopnost vyučujícího objasnit pojmy, jasnost vysvětlované látky. X 
 

X X 
 X  X    X   X   

Schopnost vyučujícího vzbudit zájem o předmět. X X X X 
 

X X X 
     

X 
  

X 

Vyučující má přehled o předmětu. X 
    X    X    X    

Ochota odpovídat na otázky studentů. X 
  X      X    X X   

Organizace výuky. X 
  

X 
  

X 
    

X 
 

X 
 

X X 

Spravedlivé hodnocení pro všechny studenty.  
X 

 
X 

 X           X 

Komunikace vyučujícího se studenty.  
X 

    X   X      X  
Včasná zpětná vazba na zadané úkoly, testy, programy, projekty. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

       
Dostupnost vyučujícího pro studenty (konzultace, e-mail).   

X 
  X X X      X  X X 

Reprezentativní prostor pro výuku (osvětlení, sedačky, akustika, otop).   
X 

 X X     X X   X   
Vyučování v hodinách odpovídá dosahovaných výsledků. 

   
X 

      
X 

 
X 

    
Pracovní náplň je přiměřená k požadavkům předmětu.    X     X  X  X X X  X 

Vyučující jedná se studenty s úctou a respektem.    X            X  
Doporučení předmětu dalším studentům. 

    
X 

         
X 
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Legenda: 

K1 - University of Toronto  

K2 - Dalhousie University  

K3 - Victoria University 

K4 - University of Ontario Institute of Technology  

U1 - Michigan Technological University 

U2 - California Institute of Technology 

U3 - Massachusetts Institute of Technology 

U4 - Georgia Institute of Technology  

Š1 - Malmö högskola  

D1 - Københavns Universitet 

D2 - Aalborg Universitet  

B1 - Vrije Universiteit Brussel  

N1 - Universiteit Leiden  

N2 -  Erasmus University Rotterdam  

Ne1 - Friedrich-Schiller-Universität Jena  

P1 - Koszalin University of Technology  

S1 - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

4. Hodnocení kvality výuky na VŠB – TUO 

 Kvalita výuky se hodnotí i na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. 

Studenti mají možnost hodnotit výuku dvakrát do roka a to vždy na konci semestru. 

Hodnocení probíhá v univerzitním informačním systému Edison, kde je vstup podmíněn 

přihlášením. Dotazník se vyplňuje výhradně elektronicky. Je složen z dvanácti otázek a jedné 

volné pro vlastní komentáře respondentů. Originál dotazníku viz příloha č. 11.  
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Studenti mají možnost vybrat z pěti možných odpovědí  

(vůbec ne; spíše ne; ani ano, ani ne; spíše ano; velmi ano). 

Otázky z hodnocení výuky: 

1) Učební látka byla v tomto předmětu pro mne zajímavá. 

2) Obsah (učební náplň) daného předmětu jsem pochopila(a). 

3) Některé učební témata daného předmětu byla obsažena i v jiném předmětu. 

4) Vyučující upozorňoval na souvislosti a návaznosti probíraných témat s tématy v jiných 

předmětech. 

5) V průběhu výuky daného předmětu jsem měl(a) možnost být aktivní. 

6) Vyučující byl přístupný k připomínkám studentů. 

7) Tempo výuky pro mne bylo vyhovující – stíhal(a) jsem. 

8) Vyučující na mne působil jako odborník. 

9) V průběhu výuky byly využívány didaktické a multimediální pomůcky. 

10) Zabezpečení předmětu studijní literaturou bylo dostatečné. 

11) Tento předmět bych doporučil(a) ostatním studentům. 

12) Kreditové ohodnocení předmětu odpovídá studijní zátěži vynaložené pro jeho úspěšné 

absolvování (1 kredit představuje cca 25-30 hodin studia). 

13) Vaše jiná sdělení. (prostor pro komentář studenta) [86] 

4. 1 Současný stav 

 Ke konci každého semestru rozesílá prorektor pro studium hromadný e-mail všem 

studentům a vybízí je k hodnocení kvality výuky za daný semestr. I přesto je pouze malé 

procento studentů, kteří toto hodnocení vyplní. Nutnost přihlášení se do informačního 

systému nepůsobí na studenty příliš důvěryhodně, a přestože je hodnocení anonymní, 

návratnost dotazníků je mizivá. Ze zkušeností ze svého okolí si mohu dovolit tento fakt 

potvrdit, protože se pohybuji mezi studenty takřka stále. Respondenti mají pocit, že pokud 

vyplyne z jejich hodnocení negativní výsledek, mohou být daným vyučujícím dohledáni a 

následně postihnuti, například formou neúspěchu u zkoušky.  

 Ve chvíli, kdy se hodnocení kvality výuky uzavře, systém automaticky vyhodnotí 

otázky z dotazníku. Záleží pouze na děkanovi fakulty, jestli tyto výsledky dá k dispozici 

dalším akademickým pracovníkům. Má možnost povolit proděkanům pro studium, aby viděli 

rovněž všechny výsledky. Také vedoucím kateder, aby byli informováni, jak si ve výuce vede 
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vyučující, který pod danou katedru patří. A v neposlední řadě může i samotným vyučujícím 

zpřístupnit výsledky předmětů, které předchozí semestr vyučovali. Děkan fakulty má také 

pravomoc přidělit patřičné kompetence dalšímu pracovníkovi k řešení negativního, anebo 

naopak pozitivního výsledku vyplývající z hodnocení. Hodnocení kvality výuky může 

probíhat i na katedrách, ale to nad rámec celouniverzitního dotazníkového šetření. Je tomu tak 

i na Katedře kontroly a řízení jakosti, kde se každý semestr provádí hodnocení výuky pro 

účely katedry. 

 Na základě osobních rozhovorů s proděkany pro studium na jednotlivých fakultách, 

jsem získala následující informace. Bohužel se mi nepodařilo mluvit s akademickým 

zástupcem jedné fakulty, jenž nereagoval na moje žádosti o osobní setkání.  

Někteří proděkani pro studium ze sedmi fakult VŠB - TUO nepodporují vlastní 

hodnocení kateder pomocí papírových dotazníků, protože se domnívají, že je pro studenty 

demotivující vyplňovat další dotazník i v univerzitním informačním systému. Někteří 

proděkani pro studium nemají informace o tom, jestli taková šetření probíhají na jejich 

katedrách a to nad rámec hodnocení v Edisonu 

Na dvou fakultách zůstávají informace o výsledcích celouniverzitního hodnocení 

kvality výuky vyučujícím a vedoucím kateder skryty, protože jim děkani daných fakult 

neudělují přístup k těmto výsledkům přes univerzitní systém Edison. Dvě fakulty se 

nezabývají výsledky hodnocení výuky téměř vůbec, protože mají tak malou návratnost 

(cca 3 – 4 %) odpovědí od respondentů, že dělat jakékoli závěry zástupcům fakult nepřipadá 

adekvátní.  

Oproti tomu, další dvě fakulty výsledky hodnocení vnímají jako velmi důležité a podle 

toho taky s těmito výsledky nakládají. První z těchto dvou fakult musela v minulosti provádět 

i personální změny kvůli negativnímu výsledku z hodnocení kvality výuky. Také registrovali 

případy, kdy stačil rozhovor s vyučujícím a daný problém se v budoucnu již nevyskytoval. 

Jako sankci za negativní hodnocení, které je prošetřeno a následně prokázáno, se takovému 

vyučujícímu snižuje osobní hodnocení. Druhá fakulta má podobné postupy, ale značně více 

propracované. Když je výsledek hodnocení negativní, následuje prošetření, proč tomu tak je. 

Závažnost problémů se řeší s vedoucím katedry za účasti proděkana pro studium nebo děkana 

fakulty. Následuje doporučení k dalšímu postupu a jsou zaváděny hospitace v nadcházejícím 

semestru. Tyto kontrolní návštěvy výuky jsou prováděny prostřednictvím vedoucího katedry, 

nebo garanta předmětu.  Zápisy z těchto hospitací se ukládají. Na druhé straně, pokud je 

hodnocení pozitivní, je daný vyučující informován o tom, že si vedení fakulty takového 
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pedagoga váží a mnohdy je odměněn formou prémie, to vše je ale v kompetenci vedoucího 

katedry, pod kterou tento vyučující spadá.  

Jedna ze sedmi fakult si nedávno udělala své vlastní hodnocení výuky pomocí 

papírových dotazníků, za přísných bezpečnostních podmínek. Vedení fakulty zajistilo, aby se 

hodnocení zúčastnili i studenti z detašovaných pracovišť v jiných městech, než je Ostrava. 

Výsledky tohoto hodnocení jsou použity výhradně pro účely fakulty. 

Také jsem získala informaci ohledně hodnocení absolventů, kdy vedení jedné fakulty 

rozeslalo dotazník prostřednictvím elektronické pošty. Toto šetření proběhlo proto, aby 

vedení zjistilo, jak rychle našli absolventi fakulty práci. A také proto, aby respondenti 

upozornili na nedostatky a chybějící učivo v jednotlivých předmětech, potřebných pro 

budoucí praxi. Proděkan pro studium mne informoval, že toto šetření bylo sice účinné a 

informačně přínosné, ale opět se vedení fakulty setkalo s nízkou návratností dotazníků.  

Dříve probíhalo hodnocení výuky na jedné z fakult pod záštitou děkana fakulty a 

studenti měli možnost vyjádřit svůj názor pomocí dotazníku umístěného ve fakultním 

systému. Výsledky tohoto hodnocení byly vyvěšovány a byly veřejně přístupné. Tehdejší 

návratnost od respondentů byla sice nízká, ale ne tolik jako dnešní po ukončení 

celouniverzitního hodnocení. 

  

4. 2 Závěrečná doporučení pro zlepšení současného stavu na VŠB - TUO 

 Na základě analýzy, která přiblížila, jak hodnocení kvality výuky probíhá na 

vybraných zahraničních univerzitách, navrhuji následující doporučení na zlepšení současného 

stavu. 

  Hodnocení by mělo probíhat vždy poslední týden výuky. Výsledky tohoto hodnocení 

by se měly zobrazovat níže uvedeným akademickým pracovníkům až poté, co bude udělena 

poslední známka v daném předmětu. Nejpozději však první den po ukončení zkouškového 

období a to pro případ, že by některý ze studentů opakoval předmět v následujícím 

akademickém roce.  

 Přístup by měl být zveřejněn všem vyučujícím k vyhodnocení svých předmětů 

automaticky, bez potřebného souhlasu děkanů. Dále by tyto výsledky měly být zpřístupněny 

vedoucím kateder, pod které daní vyučující spadají a v neposlední řadě i proděkanům pro 

studium, kteří by měli mít k dispozici všechny výsledky, stejně jako děkan fakulty. 
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 V případě značně negativního hodnocení by se měl sejít vedoucí katedry s vyučujícím, 

jehož se to týká a projednat s ním nápravná opatření, aby se zlepšil současný stav jeho výuky. 

V případě nutnosti by byla vhodná nehlášená hospitace výuky. O řešení situace vzniklé 

negativním výsledkem hodnocení by měl vedoucí katedry informovat proděkana pro studium, 

popřípadě děkana fakulty. Pokud by se negativní hodnocení opakovalo i v následujícím 

vyučovaném období, je na zvážení vedoucího katedry a proděkana pro studium, zdali nejsou 

vhodné personální změny či peněžní sankce. 

 Na druhou stranu, pokud se ve výsledcích dotazníkového šetření objeví nadprůměrně 

pozitivní hodnocení daného vyučujícího, bylo by vhodné toto hodnocení vyzdvihnout před 

kolegy na poradě katedry. Záleželo by na vedoucím katedry, jestli se rozhodne tento výsledek 

ohodnotit i prostřednictvím peněžní prémie, pokud je to v jeho kompetenci. 

 Každá fakulta by měla zpracovat závěrečnou zprávu, jak se s těmito výsledky 

pracovalo a zda byly provedeny patřičné změny na základě výsledků hodnocení. Tyto 

závěrečné zprávy by měly být dokončeny během následujícího semestru a dodány 

prorektorovi pro studium. Tuto zprávu by vypracovával a zodpovídal za ni proděkan pro 

studium. 

 Do budoucna bych doporučovala, aby tyto výsledky byly zobrazeny u každého 

předmětu v univerzitním informačním systému. Pro studenty bude jednodušší si vybrat 

předmět nebo přímo vyučujícího v případě, že budou mít možnost volby a bude u jména 

vyučujícího zobrazen výsledek hodnocení jeho výuky. To zajistí vyšší motivaci vyučujících 

za účelem zkvalitnění výuky. 

 V následujících sub-kapitolách přiblížím, jak by hodnocení kvality výuky mělo 

v budoucnu probíhat. Představím jak papírovou formu dotazníku, tak i elektronickou a 

zásady, které by se měly dodržovat při vyplňování danou formou. V poslední závěrečné 

podkapitole nastíním otázky, jež by se měly objevit v budoucím dotazníku pro hodnocení 

kvality výuky na VŠB – TUO. 

4. 2. 1 Papírová verze dotazníku 

 Vyučující by měl obdržet obálku s patřičným počtem dotazníků, který by měl 

odpovídat počtu studentů ve studijní skupině a to dva týdny před ukončením výuky. 

Distribuci těchto obálek by měl na starosti proděkan pro studium, který by pověřil někoho ze 

svých pracovníků, aby tento proces zajistil. Po převzetí této obálky vyučujícím, by měl 

potvrdit svým podpisem příslušnému pracovníkovi, že dotazníky převzal.  
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Poslední týden výuky by přinesl vyučující do učebny tuto obálku a pověřil by 

studenta, který by měl mít na starosti distribuci těchto dotazníků svým spolužákům a následné 

sesbírání a vložení zpět do obálky. Poté by vyučující musel opustit třídu a vyčkat, než pro něj 

pověřený student přijde. Tato situace by nastala až ve chvíli, kdy budou všechny dotazníky 

vloženy zpátky do obálky. Pověřený student by tuto obálku zalepil a společně s vyučujícím by 

se podepsal přes klapku této obálky. Poslední úloha pověřeného studenta by byla, aby obálku 

s vyplněnými dotazníky odnesl příslušnému proděkanovi pro studium. 

 Toto oddělení by se staralo o to, aby byly výsledky hodnocení přepsány do 

elektronické formy a následně originály skartovány. Na toto oddělení by neměly mít přístup 

jakkoli zainteresované strany v tomto procesu. Z výsledků hodnocení, mimo psané komentáře 

studentů, by pak pracovníci oddělení vytvořili grafické znázornění. Výsledky by měly být 

zveřejněny, jak v univerzitním systému, tak i na nástěnkách jednotlivých kateder.  

Ač se může zdát papírový dotazník jako zastaralá praktika, podle výše uvedené 

analýzy, je to stále aktuální způsob zjišťování, jak jsou studenti s výukou spokojeni. 

4. 2. 2 Elektronická verze dotazníku  

 Hodnocení kvality výuky pomocí elektronického dotazníku by mělo probíhat rovněž 

poslední týden výuky v daném semestru a to prostřednictvím stávajícího univerzitního 

informačního systému anebo úplně nového. Aby byla návratnost od respondentů co nejvyšší 

a výsledky hodnocení by byly co nejobjektivnější, doporučila bych zavést systém povinného 

vyplnění dotazníku. Toho lze dosáhnout jednoduchým způsobem. Každý student, který se 

bude chtít přihlásit na zkoušku z daného předmětu, bude nejprve muset vyplnit dotazník 

týkající se tohoto předmětu.  Bez vyplnění dotazníku nebude studentovi dovoleno přihlásit se 

na zkoušku. Po vyplnění dotazníku musí být zajištěno, že se identifikační údaje automaticky 

odstraní a data, poskytnutá od respondenta se promítnou jen odpovědí na společném seznamu. 

Nebude tak možné, dopátrat žádného studenta ani jeho odpovědi. Doporučila bych také před 

spuštěním tohoto hodnocení provést nezávislý audit třetí stranou a ověřit tak, zda se jedná 

skutečně o anonymní hodnocení.  

 Systém by měl vygenerovat grafické znázornění automaticky. Výsledky 

elektronického hodnocení kvality výuky by měly být rovněž zveřejněny. A to stejnou formou, 

jako u papírové verze dotazníku.  

V dnešní době je moderní, praktické a jednodušší používat elektronickou formu pro 

získávání informací, ale respondenti musí mít jistotu, že je toto hodnocení skutečně anonymní 

a že se s poskytnutými informacemi nadále pracuje. 
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   4. 2. 3 Otázky v budoucím dotazníku  

 Na základě přezkoumaných materiálů ze zahraničních i tuzemských univerzit a také 

po prostudování srovnávací tabulky č. 2, navrhuji následující otázky, k zařazení do budoucího 

hodnotícího dotazníku. Při aplikaci Likertova formátu mohou mít studenti výběr z pěti 

možností odpovědí. 

1=silný souhlas; 2=souhlas; 3= ani souhlas ani nesouhlas; 4=nesouhlas; 5=silný nesouhlas;  

 

Otázky, které by měl obsahovat budoucí dotazník: 

1) Kvalita prezentace jednotlivých témat byla plně uspokojivá. 

2) Vyučující rozuměl vyučovanému předmětu (působil jako odborník). 

3) Vyučující ochotně odpovídal na otázky studentů. 

4) Vyučující jednal se studenty s úctou a respektem. 

5) Vyučující poskytl včasnou zpětnou vazbu na zadané úkoly, programy či testy. 

6) Vyučující byl ochotný poskytnout studentům konzultaci i mimo vyučování. 

7) Vyučující vzbudil zájem studentů o tento předmět. 

8) Vyučující hodnotil všechny studenty rovnocenně a spravedlivě. 

9) Ve výuce byly efektivně využívány didaktické, multimediální i audiovizuální pomůcky. 

10) Vybavenost učeben je reprezentativní, včetně prostředí výuky (fixy, tabule, křídy, 

osvětlení, akustika, sedačky, otop). 

11) Organizace a uspořádání výuky byla plně uspokojivá. 

12) Kvalita a dostupnost materiálů byla plně uspokojivá. 

13) Mé očekávání ohledně témat, které obsahoval vyučovaný předmět, bylo splněno. 

14) Celková kvalita výuky byla plně uspokojivá. 

15) Prostor pro vlastní komentář, vlastní doporučení na zlepšení. 
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Závěr 

Hodnocení kvality výuky je velmi důležité nejen pro studenty a vyučující, ale hlavně pro 

samotnou univerzitu. Proto doufejme, že s reformou vysokého školství přibude vysokým 

školám povinnost toto hodnocení provádět a následně se jím zabývat.  

 

Ve své práci jsem nastínila některé z přístupů benchmarkingu a přiblížila problematiku 

kvality na vysokých školách. Dále jsem provedla analýzu hodnocení kvality výuky na 

vybraných zahraničních univerzitách v Kanadě, Spojených státech amerických a v Evropě. 

Získané informace o znacích, které některé univerzity hodnotí ve svých dotaznících, jsem pro 

přehlednost zpracovala do tabulky. Následně jsem provedla analýzu současného stavu, která 

vyžadovala osobní rozhovory s představiteli fakult naší univerzity Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Poté jsem navrhla nápravná opatření, jak hodnocení kvality 

výuky zlepšit. Tato doporučení se týká jak způsobu hodnocení, tak i vyhodnocování a 

zpřístupnění výsledků. V závěru své práce jsem představila otázky, které by v budoucnu 

mohly být použity v hodnotících dotaznících pro studenty.  
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Příloha č. 1  

Originál dotazníku University of Toronto [20] 
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Příloha č. 2  

Originál dotazníku Dalhousie University [22] 
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Příloha č. 3  

Originál dotazníku University of Ontario Institute of Technology (UOIT) [27] 

 

INSTRUMENT FOR STUDENT FEEDBACK FOR FACULTY  

AND COURSE EVALUATION 

FALL 2003 

Introduction: 
This questionnaire is used to obtain student feedback in order to monitor and improve the quality of 
teaching and learning at UOIT. You will be asked to give feedback about the course, the professor, 
and laboratories or tutorials, if applicable. This survey is completely anonymous and confidential.  An 
external company will process the information and provide results to UOIT. 

 

Thank you. Your participation in this process is very important. 

For  each statement please select the response that most accurately reflects your opinion. 

Strongly agree: a. 

Agree: b. 

Neither Agree nor Disagree c. 

Disagree: d. 

Strongly disagree:  e. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Overall, the quality of this course is: (Outstanding; Good; Average; Poor; Inadequate) 

 

 

 

 

 

 

SECTION 1: The following questions ask for feedback 
on this course. Course title 

a. b. c. d. e. 

1. The course outline is clear and helpful.       

2. The learning activities in class correspond to the 
learning outcomes. 

     

3. The topics and units are well sequenced within the 
course. 

     

4. Learning materials such as textbooks and handouts 
are directly related to course content. 

     

5. The course takes full advantage of the laptop 
hardware and software. 

     

6. The course effectively uses web-based resources.      

7. The workload is appropriate for the course 
requirements. 

     

8. Methods of evaluation (e.g. tests, exams, 
assignments) are fair. 

     

9. This course makes an important contribution to my 
academic development. 
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SECTION A2 The following questions ask for feedback 
on this laboratory.  Name of Instructor 

a. b. c. d. e. 

1. The laboratory activities correspond to the learning 
outcomes.  

     

2. The laboratory activities are well sequenced within 
the course. 

     

3. The workload for the laboratory component is 
appropriate. 

     

4. The instructor conducts the laboratory sessions in 
an organized and well-planned manner. 

     

5. The instructor is effective as a laboratory teacher.       

6. The laboratory makes an important contribution to 
my academic development. 

     

 

7. Overall, the quality of this laboratory is: (Outstanding; Good; Average; Poor; Inadequate) 

 

 

SECTION A-3: The following questions ask for 
feedback on this tutorial. Name of Instructor: 

a. b. c. d. e. 

1. The tutorial learning activities correspond to the 
learning outcomes. 

     

2. The tutorial activities are well sequenced within the 
course. 

     

3. The workload for the tutorial component is 
appropriate. 

     

4. The tutorial instructor conducts the tutorial sessions 
in an organized and well-planned manner. 

     

5. The tutorial instructor is an effective teacher.      

6. The tutorial makes an important contribution to my 
academic development. 

     

 

7. Overall, the quality of this tutorial is: (Outstanding; Good; Average; Poor; Inadequate) 
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15. Overall, the professor in this course is: (Outstanding; Good; Average; Poor; Inadequate) 

 

SECTION 5: Additional Comments 

 

1. Please use the space below to provide any additional comments you may wish to make 
about the quality of instruction or about any aspect of this course. 

 

 

 

 

 

SECTION 4: The following questions ask for feedback 
for the professor in this course. 

Name of Professor: 

a. b. c. d. e. 

1. The professor clearly explained the course 
outcomes and grading scheme at the beginning 
of the course. 

     

2. The professor conducts class sessions in an 
organized and well-planned manner. 

     

3. The professor presents material in a clear and 
easy-to-understand manner. 

     

4. This professor demonstrates thorough 
knowledge of the subject. 

     

5. The professor presents the course material with 
interest and enthusiasm. 

     

6. The professor encourages student discussion 
and participation. 

     

7. The professor responds appropriately to 
students’ questions. 

     

8. The professor effectively uses learning 
materials such as textbooks and handouts. 

     

9. The professor returns tests and assignments 
within a reasonable time. 

     

10. The professor provides useful feedback on 
assignments. 

     

11. The professor uses a variety of teaching 
methods and materials to accommodate various 
learning styles. 

     

12. The professor is available for outside-class 
consultation at mutually agreeable times. 

     

13. The professor treats students with courtesy and 
respect. 

     

14. The professor maintains control of class.      

 



- 94 - 

 

Příloha č. 4  

Originál dotazníku California Institute of Technology (CalTech) [31] 
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Příloha č. 5  

Originál dotazníku Massachusetts Institute of Technology [32] 
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Příloha č. 6 

Originál dotazníku Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [43] 

 

Forslag til mal for semesterplan  
 
Dette er ikke en mal som må følges, men et forslag som kan benyttes og endres ved behov. 
 
 Dato:  
Emne St.poeng Semester Emneansvarlig 

    
 
Faglærere 
 

Telefon Epost 

Læringsassistenter 
 

  

 
 
Læringsmål for emnet (Eventuell utdyping utover emnebeskrivelsen) 

 
 
 
Læringsformer og aktiviteter 

 

 
Arbeidsomfang 

Læringsaktiviteter Timeverk (1 stp = 25 timeverk) 

Forelesninger  
?  
?  
?  
Selvstudium/Pensumlesing  
Vurdering (eksamen og andre vurderinger)  

Totalt  
 

 
Kursmateriell – lærestoff 

 

 

 

Evaluering: måte og tidspunkt 

 

 

 

Tidsplan 
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Příloha č. 7 

Originál dotazníku Turun Yliopisto [46] 
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Příloha č. 8 

Originál dotazníku Erasmus University Rotterdam [57] 
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Příloha č. 9 

   Originál dotazníku Friedrich-Schiller-Universität Jena [63] 
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Příloha č. 10 

Originál dotazníku Koszalin University of Technology [65] 
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Příloha č. 11 

Originál dotazníku z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava [86] 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


