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Abstrakt  

Cílem této práce je ustanovit statistické metody, které budou vyuţity pro 

zhodnocení dat studie hodnocení výuky neboli evaluace výuky. Dále se také 

zabývá statistickými metodami, které jsou pouţity pro zhodnocení 

nashromáţděných výsledků  a dále také korelací mezi studentským hodnocením a 

výsledky, jenţ student dosáhl . 

 

Klíčová slova  

evaluace vysoké školy, studentské hodnocení vysokoškolské výuky, posuzovací 

škály, validita posuzovacích škál, výhody a  nevýhody studentského posuzování 

vysokoškolské výuky 

 

Abstract 

The main objective of this opus is to set up kinds of statistical methods which 

will be used for validating information which evaluates the satisfaction of 

teaching and study. As well as Student evaluation of teaching processes this 

study will delve into statistical methods for evaluating the acquired information. 

All the gathered information is through a web applica tion which was filled by our 

students. 

 

 

Keywords 

Evaluationof high school, university student evaluation of teaching, assessment 

scales, validity scales of assessment, the advantages and disadvantages 

of assessing studentacademic learning 
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá průzkumem názoru studentů fakulty elektrotechniky a 

informatiky na výuku statistiky zajišťované katedrou aplikované matematiky. 

Jedná se o anketu, coţ nám umoţní zjistit něco o názorech dotazovaných, avšak 

nebudeme moci z tohoto faktu vyvozovat závěry, které bychom mohli vztáhnout 

na celou populaci. Uveďme příklad, který nám umoţni tento rozdíl názorně 

ilustrovat . Mějme k dispozici populaci „pacienti“ a vyberme si  200 pacientů z 

této populace (tomuto jevu říkáme Statistický výběr).  Měli bychom těchto 200 

pacientů, které by spojoval společný znak (tím by byla stejná nemoc) a na 

pacientech by se nechala testovat účinnost nasazené léčby. Zajímalo by nás, zdali 

budeme schopni prokázat, ţe daná léčba u těchto pacientů zabírá (to by byla naše 

testovaná hypotéza). Pak by se dalo obecně předpokládat, ţe léčba pomůţe všem 

pacientům.  

 Úkolem této práce je aplikovat metody explorační analýzy na získaná data a 

následná prezentace výsledků čtenáři. Rovněţ budou data vzájemně porovnána, 

abychom zjistili, zda-li nemají mezi sebou nějakou souvislost . 

Procesu hodnocené vysokoškolské výuky se aktivně podílelo 56 studentů 

prezenčního studia  z celkového počtu 182 (30,7%). Kombinovaných studentů se 

účastnilo 21 a to z  celkového počtu 99 (21,21%).  

1.1. Proč se evaluace provádí  

Na studentské hodnocení výuky by se podle mne měl klást velký důraz na všech 

vysokých školách, jelikoţ se jedná o systém s  důleţitou zpětnou vazbou. Navíc 

jsou to právě Studenti, kteří se nechávají permanentně ovlivňovat výukou, a 

proto jsou jejich hodnocení pro nás pouţitelná.  Pro proces evaluace, neboli 

hodnocení výuky, je nezbytné nastudovat vlastnosti  statistických metod 

pouţívaných pro analýzu dotazníkových šetření, jako je kupříkladu anketa 

dostupná na internetovém portálu, která je následně nechána k vyplnění co moţná 

největším počtem studentům.  

Zákon České Republiky o VŠ navíc ukládá Vysokým školám  provádět pravidelné 

hodnocení činnosti vysoké školy, do kterého spadá i proces hodnocení výuky, a 

zveřejňovat jeho výsledky.  

Tento zákon najdete v  Ústavě jako zákon č.111/1998 Sb. [1] 

Vedení Vysoké školy by se mělo zajímat o výsledky tohoto procesu, je -li účast 

hodnotících studentů, uvedená v procentech, dostatečně  uspokojivá. 
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Hodnocení na Vysoké škole Baňské probíhalo pod záštitou informačního školního 

systému Edison od jeho samotného uvedení a to v roce  2008.  

 

 

1.2. Cíl hodnocení 

O čem nám výsledky dané ankety budou vlastně vypovídat? Na jednu stranu se 

hlavně sami studenti dozvědí o názorech svých kolegů na předmět, který právě 

absolvovali/neabsolvovali včetně přednášky a cvičení, z  kterého se předmět 

skládal, a na stranu druhou získá vedení fakulty včetně vyučujících jistý druh 

zpětné vazby.  

Tyto informace mohou vést ke zlepšení pedagogické činnosti, ale také se s  těmito 

výsledky musí zacházet opatrně. Z  tohoto důvodu tato práce obsahuje informace 

o korelaci, neboli jisté závislosti mezi studentovým hodnocením a jeho 

dosaţeného výsledku, protoţe je jasné, ţe student, který d aný předmět 

z jakéhokoliv důvodu nedokončil, mu s  vysokou pravděpodobností nebude dávat 

pozitivní hodnocení, i kdyţ pedagog udělal pro úroveň předmětu  své maximum.  

Celkově by tedy výsledky tohoto hodnocení měly vést k zlepšení akademického 

prostředí, zkvalitnění pedagogického procesu a odstranění nedostatků během 

výuky. Tato práce by měla také nastínit časté chyby spojené s  touto 

problematikou. 

 

 

1.3. Typické chyby druhých při sestavování ankety  

Evaluace na vysokých školách se pomalu stává samozřejmostí. Jedná s e 

o aktuální téma, které u  mnohých pracovníků vzbuzuje nedůvěru (u  jedněch 

z obavy, ţe se můţe objevit něco nepříjemného, u  druhých z  nesouhlasu určité 

kampaňovitosti, která se mnohdy u  evaluace projevuje). Přitom je jasné, ţe 

evaluace vnější i  vnitřní má racionální jádro především při nárůstu autonomie 

vysokých škol. Nastavuje škole zrcadlo a  přispívá k  udrţení kvality školy nebo 

k jejímu růstu. Evaluace tedy samozřejmě ano, ale kvalifikovaně.  

Níţe jsou uvedeny časté chyby, které doprovází vyhodnocení dotazníkového 

šetření o evaluaci výuku.  
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1.3.1. V úvahu se bere pouze “známka” hodnoceného vyučujícího  

Hned první chybou při obhajobě výsledků je to, ţe je přikládána zbytečná váha 

„Známce“ hodnotícího vyučujícího, která pro něj nemusí být hodna jeho 

očekávání. Jednoduchým příkladem je to, ţe aritmetickým průměrem vychází 

známka 3, přitom ale tento učitel měl nejlépe spravované přednášky, nebo řeč 

těla. Známka, nebo hodnota, kterou nám v  anketě určuje otázka: „Zdali bychom 

tohoto pedagoga doporučili svým kolegům“, je tedy pouze orientační, jelikoţ 

mnozí studenti ani neměli moţnost k  porovnání s jiným vyučujícím a jejich 

hodnocení můţe být emočně ovlivněno podle toho, jak obstáli ve zkoušce, nebo 

jak dobrý zápočet se jim podařilo získat a za jakého úsilí to bylo. J á bych radši 

udělal těţkou zkoušku na minimum u učitele, pro kterého není vyučovaný 

předmět pouze povolání, ale taky poslaní , namísto toho mít dobře vykonanou 

zkoušku u pedagoga, který má nároky velmi nízké.  

 

1.3.2. Nepřihlíží se k údajům, které vypovídají o tom, kolik studentů 

hodnotilo 

Anketa je poměrně silný nástroj, ale také nástroj poměrně ovlivnitelný, a proto je 

zapotřebí zacházet s  jejími výsledky opatrně. Důleţité je, aby se finální výsledky 

aspoň komentářem odůvodnily tak, aby z nich bylo jednoduché vyčíst, jakou mají 

hodnotu v závislosti na tom, kolik procent populace se hlasování účastnilo.  

Pokud například vyplní dotazník  celkem 29 ze 70 (41%) a valná většina 

hodnocení bude v  určitých aspektech negativní, ještě to nutně neznamená, ţe by 

pedagog odvedl špatnou práci. Výsledek ankety můţe být lehce zkreslen malým 

procentem účasti, a proto má smysl brát výsledky v  potaz aţ při hodnotách kolem 

60 %. 

1.3.3. Nebere se v úvahu profesní profil vyučujícího  

Chyba také můţe nastat v  případě, ţe vyučující na předmětu pouze  dočasně 

„zaskakuje“, nebo daný předmět učí jako předmět jemu vedlejší a přitom je na 

něj vyvíjen nátlak jako by vyučovaný předmět garantoval. Z  toho tedy vyplývá, 

ţe jeho plný potenciál můţe vyniknout v  jeho „domovském“ odvětví, v kterém by 

dosáhnul určitě bezkonkurenčních výsledků. Toto kritérium by na ţádost 

hodnoceného pedagoga mělo být prodiskutováno s  jeho kolegy, aby mu mohla být 

přisouzena opodstatněná vypovídající hodnota . 
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1.3.4. Nebere se v úvahu zájem o předmět  

Tento problém nastane, pokud vezmeme v potaz fakt, ţe student tento předmět 

nebude potřebovat ve svém dalším studiu, musel si ho zvolit jako jednu z  dalších 

pro něj nepříliš atraktivních disciplín a musí si tento předmět odbýt jako nějakou 

formu „povinného zla“, na které nebyl dostatečně připraven na střední škole, 

nebo nemá pro předmět povaţované základní vlohy. Z  toho vyplývá, ţe student 

nebude mít ţádné boční úsilí v  tomto předmětu něco dokázat a bude ho 

absolvovat bez jakéhokoliv elánu, nadšení, motivace učit se nové věci a tak dále. 

Nemůţeme tedy od takového studenta očekávat ryze kladná hodnocení, ale pokud 

je o tomto jevu informujeme a dáme jim před hodnocením prostor se nad tímto 

faktem zamyslet, můţe tím ovlivnit jejich odpovědi, které nám poskytnou.  

1.3.5. Není v úvaze výsledek studenta  

Často není v anketě student dotázán, jaké měl v  předmětu výsledky, jaký čas 

věnoval přípravě do daného předmětu a jak tyto faktory korelují s  jeho finálním 

hodnocením. V této anketě se studentů tedy ptám, kolik hodin týdně předmětu 

věnovali. Tento aspekt v  hodnocení porovnám s  jejich výsledky a získám 

představu o tom, jestli byl pilný student úspěšný a dal kladné hodnocení, nebo 

naopak. Někdy můţe totiţ učitel udělat pro své studenty maximum, ale špatný 

výsledek u zkoušky, který pramění z  jejich nepřipravenosti, můţe celé jejich 

hodnocení ovlivnit. Tímto chci problém Výsledku studenta zlehka ošetřit.  

 

1.3.6. Není znám názor vyučujícího  

Pro úplnost by se vyučující měl aspoň několika málo větami zmínit o tom, jaký 

má z výsledků hodnocení pocit.   

 

1.3.7. Lichý počet možností k  odpovědi otázky negativního charakteru  

Otázky jsou taky tvořeny tak, aby hodnotící obhajoval svoje stanovisko v  kladně 

kladené, nebo neutrální otázce. Uveďme malý příklad, který nám pomůţe 

problematiku objasnit. Poloţená otázka můţe být třeba tohoto charak teru: „Byl 

předmět dobře organizován“, na místo: „Jak moc špatně jste se v  předmětu po 

dobu semestru cítili“.  
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1.4. Metodika otázek 

Cílem otázky je zjistit hodnotu určitého statistického znaku. Ve statistických 

programových systémech se pouţívá ekvivalentní te rmín proměnná (variable). 

Zjištěné hodnoty proměnné jsou zaznamenávány do určitého sloupce tabulky, 

který se v  databázových systémech označuje jako pole (můţeme se také setkat 

s vhodnějším názvem „poloţka“).  

Dotazník jsem rozdělil do  tří dimenzí a v kaţdé z nich jsem kladl zhruba pět 

otázek. Toto platí pro kaţdý předmět zahrnutý do hodnocení. Aplikace je vedena 

tak, aby měl student moţnost nehodnotit například cvičení, a to v  případě kdy se 

předmět skládal pouze z  přednášky. Krom volení z  uvedených hodnot, kde má 

student moţnost vybrat na škále 1(Nejvíce pozitivní) aţ 5 (Velmi negativní), 

nebo vybrat z alternativních moţností ANO/NE, také prostor vyjádřit se několika 

slovy o dojmu na vyučujícího (v dotazníku má tato otázka podobu: „Zhodnoťte 

řeč těla přednášejícího/cvičícího“).  

Výsledky z těchto kolonek nemohou být zpracovány do grafů, to ale ovšem 

neznamená, ţe nemohou být přiloţeny k hodnocení.  

Dotazník byl tedy sestaven tak, ţe hlasující projde postupně všechny tři uvedené 

dimenze a vyplní tak jednu po druhé. Jakmile vyplní všechny hodnoty u dimenze 

Přednáška, plynule přejde do hlasovací části, ve které bude odpovídat na otázky 

z dimenze Cvičení. Zde uvedený postup platí i pro přechod do poslední části 

hlasování.  

Je třeba si uvědomit, ţe toto schéma nemusí  vyhovovat kaţdému a je-li dotazník 

určen pro 300 korespondentů, není bez předchozích zkušeností a zpětné vazby od 

účastníků evaluace skoro moţné tento problém vyladit do co nejideálnější 

podoby. Pro demonstraci můţe být uveden příklad, kdy si účastník ank ety raději 

nejdřív sám pro sebe projde všechny otázky, rozdělí si tak svůj celkový názor na 

několik části, které jim nejlépe odpovídají, aby mohl vědět dopředu, zda -li 

nějaký názor bude schopen vyjádřit nějakou vhodnější, či přesnější otázkou, nebo 

zda v rámci daného okruhu (nebo celé ankety) má pouze jen tu jednu  moţnost. 

V této práci bylo jiţ toto rozdělení uděláno za účastníka automaticky. Navíc 

hodnotící vidí pouze těch 5 aţ 6 otázek v  kaţdé ze tří sekcí. To bylo uděláno za 

účelem předejití jakékoliv frustrace z toho, ţe by hlasující student věděl, kolik 

toho ještě bude muset „odklikat“. Celkový čas pro vyplnění webové ankety by 

navíc neměl zabrat víc, neţ maximálně dvě aţ tři minuty.  
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Studenti byli s tímto stylem rozvrţení, hodnocením a zacházením s  celou anketou 

dopředu informování e-mailem, který byl se svolením katedry a vedoucí práce 

rozeslán hromadně.  

Také je důleţité si uvědomit, ţe větší mnoţství otázek nám sice poskytne více 

různých informací, s  kterými můţeme dále pracovat, ale také to anketu ovlivní po 

stránce časové náročnosti na její vyplnění. To můţu samozřejmě vést k  odrazení 

respondentů od účasti v  anketě.  
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1.5. Jednotlivé dimenze 

Dotazník bude rozdělen do následujících kapitol, kterými bude student během  

svého hodnocení proveden . 

 

 Předmět 

 Byla dostupnost a kvalita studijních materiálů dostatečná? 

 Jak moc se Vám předmět zdál obtížný? 

 Čas věnovaný tomuto předmětu týdně?  

 Myslíte si, že Vám absolvování tohoto předmětu pomůže ve 

Vašem dalším studiu? 

 Byly prezentace snadno dostupné i k domácímu studiu? 

 

 Přednáška 

 Účastnil/a jste se přednášek? 

 Byly zmíněny i praktické aplikace (nebo příklady z praxe)? 

 Byly přednášky a jejich prezentace kvalitně provedeny? 

 Bylo pro Vás užitečné přednášky absolvovat? 

 Váš názor na řeč těla a projev přednášejícího?  

 

 Cvičení 

 Účastnil/a jste se cvičení? 

 Byly zmíněny i praktické aplikace (nebo příklady z praxe)? 

 Korespondovala náplň cvičení s obsahem přednášek? 

 Byla zajištěna dostupnost materiálu ke cvičení? 

 Doporučili byste toho cvičícího svým kolegům (ostatním 

studentům) 

 Váš názor na řeč těla a projev cvičícího? 
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1.5.1. Doplňující informace k jednotlivým otázkám 

V dotazníku budou otázky doprovázeny jednoduchým popisem, který má za úkol 

správné pochopení otázky a rychle zorientování v  dotazníku. Nyní rozepíšu 

otázky jednu po druhé.  

Dostupnost a kvalita studijních materiálů  – Tato otázka vypovídá o 

jednoduchosti, s jakou si kaţdý student můţe dohledat materiály potřebné ke 

svému studiu a o jejich kvalitě, která studentovi umoţní získat dostatek 

vědomostí na absolvování předmětu bez nutnosti hledání dalších doplňkových 

materiálů. 

Praktické aplikace (nebo příklady z praxe)  – Touto otázkou se vás ptáme, zda-li 

předmět obsahoval uţitečné příklady z  praxe, nebo jeho náplní bylo vytvořit něco 

„lidstvu prospěšného“. Výuka mohla být doplněna o interaktivní metody 

prezentace, nebo jiné zajímavé zpestření výuky.  

Vnímaná obtíţnost předmětu  – Tímto se Vás ptáme, zdali byl podle vás těţký, 

nebo by ho zvládnul  i deváťák základní školy.  

Vnímaná uţitečnost předmětu  (před a po absolvování)   - Myslíte, si ţe poznatky 

z tohoto předmětu Vám budou dobré ve vašem dalším studiu, nebo  v praktickém 

ţivotě? 

Předmět mne ze začátku nenadchnul, ale vyučující dokázal můj přístup změnit  – 

Tato otázka podle mne nepotřebuje dalšího vysvětlování. (není uvedena ve finální 

verzi dotazníku)  

Dostupnost prezentací   -  Byly přednášky dostupné na stránkách předmětu nebo 

na vlastní webové prezentaci pedagoga? 

Kvalita zpracování přednášek   - Přehlednost, úhlednost, srozumitelnost.  

Uţitečnost absolvování přednášky  - Máte pocit, ţe absolvování přednášky bylo 

klíčové pro připravenost a srozumitelnost na cvičeních, popřípadě zkoušce?  

Řeč těla přednášejícího  – Aneb je důleţité co člověk říká, ale velká váha připadá 

i tomu jak pedagog prezentuje (hlasová intonace ve smyslu nebýt „uspávač 

hadů“, drţení těla, artikulace, prokládat výklad pohybem za cílem udrţení 

pozornosti) 

Náplň cvičení korespondovala s náplní přednášek   - Zde se ptáme, jestli byli 

studenti schopni lépe zvládnout cvičeni po absolvování přednášky a také na to , 
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zdali byla úroveň znalosti získaná  na přednášce odpovídající  náplni a úrovni 

následujícího cvičení.  

Dostupnost materiálu ke cvičení  - Pokud to bylo zapotřebí, měli jste dostatek 

příkladů k procvičení a pochopení látky ke zkouškám/písemkám ?  Byla 

k dispozici skripta? 

 

Byla cvičení po absolvování přenášek  lépe pochopitelná a dosahovali jste na 

bodovaných cvičeních lepších bodových zisků?  

 

1.6. Metoda výzkumného šetření  

Zkušenosti ukazují, ţe nejvhodnější prostředkem studentského hodnocení kvality 

vysokoškolské výuky jsou posuzovací škály (v odborné literatuře označované 

jako rating, škály Likertova typu, bodové škály apod.). Likertovy škály se 

pouţívají na měření postojů a názorů lidí. Skládají se z  výroků a stupnice. Na 

stupnice člověk vyjadřuje stupeň svého souhlasu respektive nesouhlasu 

s výrokem.  

Posuzovací škála je nástroj, který umoţňuje zjišťovat míru vlastností jevu nebo 

jeho intenzitu. Posuzovatel vyjadřuje stupeň svého souhlasu respektive 

nesouhlasu s výrokem prostřednictvím určením polohy na škále. Posuzovací 

škály mají většinou 3, 5, 7, případně 9 stupňů. Počet stupňů ovlivňuje jemnost 

posouzení. Při třech stupních je jev posouzen hruběji, s  růstem počtu stupňů 

narůstá jemnost posouzení. V  praxi se často upřednostňují liché počty stupňů 

před sudými, protoţe lze lépe zvolit prostřední (neutrální) úroveň.  

Při výzkumu „tohoto“ typu vyuţíváme ordinální stupnice. Měřit na ordinální 

stupnici znamená jednotlivým variantám odpovědí přiřadit čísla vyjadřující větší 

nebo menší úroveň sledovaného znaku. Údaj o tom, jakou úroveň znaku nese 

daný objekt, vypovídá totiţ o jeho pořadí v  rámci uspořádaných  prvků základního 

souboru nebo výběru. Více však z  těchto čísel vyvozovat nelze. V  mnoţině 

uspořádané podle ordinální stupnice nelze stanovit, jak velká je „vzdálenost“ 

mezi dvěma sousedními objekty. Příkladem ordinální stupnice je napří klad 

klasifikační stupnice, nebo následující posloupnost výroků vyjadřující názor 

respondenta na poloţenou otázku, např. Byly přednášky kvalitně zpracovány?, s 

moţnostmi k odpovědi 1, 2, 3, 4, 5, které odpovídají hodnotám hodnocení výkonu 

ţáků na základní škole, tedy 1 – je hodnota, která je charakterizována nejvíce 

moţně kladným hodnocením. V  praxi je často přítomna i varianta: 1) Naprosto 
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souhlasím, 2) Souhlasím, 3) Nemám vyhraněný názor, 4) Nesouhlasím, 5) 

Naprosto nesouhlasím.  

Pro vyjádření výsledků jsme pouţili způsob, kdy je škála chápána jako 

kontinuum. Jednotlivým obměnám na škále jsme přisoudili koeficienty a pro 

určení střední úrovně byl pouţit medián (odkaz reference). Vyhodnocení bylo 

zhotoveno podle následujícího postupu:  

 Jednotlivým stupňům na  škále byly přiřazeny číselné hodnoty od 1 (nejvíce 

příznivý postoj) aţ po 5 (nejméně příznivý postoj)  

 Potom bylo zjištěno, kolik respondentů volilo jednotlivé odpovědi 

(frekvence voleb) 

 Střední úroveň sledovaného znaku byla vyjádřena prostřednictvím 

mediánu. 

Posuzovací nástroj pro tuto práci obsahuje celkem 16 škálových poloţek, neboli 

otázek, které jsou podle jejich tématiky rozděleny do 3 dimenzi.  

 

1.7. Hodnotící škála 

 Škála ordinální , je škála, u jejíchţ hodnot můţeme stanovit pořadí, 

nemůţeme však určit, o kolik je jedna hodnota větší či menší neţ druhá.  

Kaţdá odpověď respondenta musí být zaznamenána do samostatné proměnné. 

Podle typu škály určíme i typ proměnné. Ordinální (pořadová) proměnná zahrnuje 

například informace o stupni vzdělání (klasifikace ve ško lách), dosaţený stupeň 

vzdělání, stupeň důleţitosti určitého faktoru, stupeň souhlasu s  určitým výrokem, 

stupeň spokojenosti a mnohé další.  

Odpovědi respondentů jsou hodnotami z  určité škály, nebo jejich slovní vyjádření 

v textových polích. Podle typů vztahů, které lze zjišťovat mezi hodnotami, 

rozlišujeme škály nominální, poměrová,  ordinální a kvantitativní.  

Hodnotící škála obsahuje pět moţností, ze kterých hodnotící můţe vybrat svou 

odpověď. Rozsah je účelně dimenzován na lichý počet moţností, aby se tak 

hodnotícímu lépe určovala neutrální hodnota, pokud by se mu nedařilo odpovědět 

definitivně.  
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Volby:  

1 - Vynikající, 2 - Chvalitebný, 3 - Dobrý, 4 - Dostatečný, 5 -Nedostatečný  

Otázka: 

 

 Řeč těla přednášejícího, cvičícího  - zde hodnotíme osobní projev. Proto bude 

škála u této otázky nahrazena výrazy 1 - Vynikající, 2 - Chvalitebný, 3 – Dobrý 

(neumím se rozhodnout), 4 - Dostatečný 5- Nedostatečný.  

 

Kaţdá odpověď má přidělenou numerickou hodnotu, která bude reprezentovat 

dané stanovisko ve statistických výpočtech.  

U otázek, u kterých by mohlo být toto hodnocení pro vyplňujícího matoucí, bude 

připravená nápověda.  

Tato metodika byla zvolena pro její jednoduchost a jakousi zaběhlost 

v podvědomí kaţdého studujícího člověka, jelikoţ se s  tímto hodnotícím 

systémem potkával minimálně 9 let svého ţivota.  

Lichý počet odpovědí je zde nastaven účelně, jelikoţ to studentovi provádějícímu 

evaluaci pomáhá snadněji určit neutrální polohu, pokud nemá vyhran ěný názor.  
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2. Souhrnný popis zhotovení práce 

Na začátku všeho bude katedrou dodána databáze, která obsahuje jak studenty 

samotné, tak i jejich předměty. Databáze bude dále doplněna o jednotlivé 

vyučující. Hodnotící student bude tedy moc i ke svému hodnocení předmětu přidat 

zmínku i o tom, s kým daný předmět absolvoval/neabsolvoval a také ho stručně 

ohodnotit. 

Během procesu vyhotovení této práce došlo ke změně zadání a to v  oblasti 

předmětu, které měla tato práce zahrnout. Ze všech moţných předmětů 

vyučovaných na Katedře Aplikované matematiky, se sníţil rozsah pro mou práci  

pouze na předmět Statistika. Řady tohoto předmětu naplňuje  aktivně v  tomto roce 

300 lidí  a to buď z  dálkového, nebo z  častějšího prezenčního studia. Zde můţe 

poprvé vzniknout příleţitost pro  další pokračování v  této práci v  nadcházejícím 

studiu a to tak, ţe výsledná zpráva bude obsahovat informace ze všech předmětů, 

ze kterých poté bude prezentována menší část, nebo ukázkový příklad. (Vzorek 

zde myslíme hlavně z  důvodu vysokých časových nároků, na prezentování 

výsledků zhruba 23 předmětů) . V tomto smyslu bude potřeba rozšířit i některé 

vlastnosti webového dotazníku a samozřejmě i jeho kódu, ale já jiţ s  touto 

moţností počítám a program je koncipován tak, aby se na něj dalo lehce navázat 

a dále ho také rozšiřovat.  

Vyplňování dotazníku proběhne pomocí webové aplikace, kterou lze spustit ve 

všech internetových prohlíţečích. Tato aplikace je naprogramována pomoci 

programu PHP s vyuţitím Framework Zend. Tento webový dotazník komunikuje 

s databází předmětů a studentů a také umoţnuje naše hodnocení ukládat do 

jednotlivých záznamů.  

Po vyplnění dotazníku studentem se tedy vytvoří a následně uloţí nový záznam, 

který bude mít dvě poznávací hlavičky. První hlavičkou bude předmět, například 

Matematika. Druhou hlavičkou bude Pedagog. Pro názornou ukázku uvedu 

příklad: „Matematická analýza II; Bohumil Krajc“, nebo „Statistika I; Martina 

Litschmannová“.  

 Toto označení bude slouţit k  vyhodnocení předmětu jako celku, ale také i 

předmětu s dotyčným pedagogem. Celkové hodnocení předmětu na katedře se 

skládá ze všech dílčích hodnocení předmětu s určitým pedagogem. Pokud 

předmět učí pouze jeden pedagog, bude mít hodnotitel logicky pouze jednu volbu 

a tedy celkové hodnocení předmětu, bude zároveň hodnocení výuky da ného 

pedagoga. U předmětu , kde je více voleb , bude uveden seznam všech pedagogů, 

z kterého si student vybere toho „svého“. Například: “Matematická Analýza I; 

Dalibor Lukáš, Bohumil Krajc, atd.  “. 
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Cílem tohoto rozdělení je ohodnotit předmět jako takový, ale  také ohodnotit 

předmět pod vedením jednotlivých pedagogů.  Jak uţ bylo ale zmíněno, byl rozsah 

práce upraven a to pouze na předmět Statistika, v  navazujícím magisterském 

studiu. Datový soubor obsahuje 281 potencionálních respondentů. Ti získají 

skrze informační email informace o anketě a přístupová hesla a budou tak 

schopni přispět svým názorem do společné databáze záznamů o tomto předmětu. 

Hodnotit budou celkem ve třech malých kategorii. První je celkový náhled na 

předmět. V  tomto oddíle student sdělí, jestli se mu předmět zdál uţitečný, jestli 

byly zmíněny i reálné příklady z  praxe (které mají v  dnešní době vyšší hodnotu) 

zdali měl dobrou docházku, anebo jestli pro něj byl daný předmět sloţitý, či 

nikoliv. Další dvě malé kategorie jsou o náplni cvičení a kvalitě a uţitečnosti 

přednášek. Některé dotazy směřující respondentům jsou v  těchto kapitolkách 

podobné, jindy se tematicky liší.  

V tomto se předmětu se vyskytuje více pedagogů a to je pro tento malý výzkum 

pouze dobře. Pro orientaci je ale třeba říct, který pedagog zastává jakou funkci 

(přednášející, cvičící) a také z  jaké formy studia je (prezenční, kombinované).  

Jako jediný přednášející je zde uvedená paní Ing. Martina Litschmannová. Na 

postech pro prezenční cvičící se nacházejí tito pedagogové:  Ing. Ondřej Grunt,  

Ing. Adam Zdráhala,  Mgr. Lenka Přibylová,  RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.,  Ing. 

Pavlína Kuráňová,  Ing. Kateřina Janurová. Kombinovaným (také moţno 

dálkovým) studentům je především známo jméno pana  Ing. Jana Kracíka, Ph.D., 

který zde zastával roli jak přednášejícího, tak i cvičícího v  programu pro 

kombinované studenty. Jakékoliv výsledky v  kombinovaném studiu budou tedy 

spojeny s tímto pedagogem.  
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3. Kolize v programu během procesu evaluace 

Tato kapitola je do práce přidána zpětně, aby hodnotící této práce jiţ od začátku 

věděl, jaké události se během sběru dat odehrály a jaké jevy ovlivnili kvalitu a 

kvantitu sebraných výsledků.  

Program byl napsaný tak aby kaţdá dimenze z  dotazníků, měla své pevně dané 

místo v databázové struktuře. Tento fakt se ale nepodařilo při psaní programu 

dodrţet (překlep  v algoritmu a z toho vyplývající špatné ukládání do jednotlivých 

polí databáze, kdy došlo k  přemazání hodnot z  jedné dimenze hodnotami 

z dimenze druhé.). Hodnoty přednášky a cvičení měly stejné indexy a tak  

výsledky cvičení přemazaly hodnoty  ze cvičení a tím pádem tato práce přišla o 

informace spojené s  přednáškami tohoto předmětu a hlavně o informace o paní 

Ing. Martině Litschmannové.   Oprava v programu trvala 2 minuty, ale jistá data 

byla natrvalo ztracena . Program byl sice testován, ale jiţ v  raném počátku jsem 

tuto skutečnost přehlédl a pak jsem dále pracoval několik měsíců na tom, v  čem 

byla základní chyba. Program je nyní opraven a jakýkoliv další sběr proběhne 

bez problému. Tento fakt mě mrzí a uvědomuji si, ţe ladění a opravování chyb 

v jakémkoliv programu je skoro 80% celkového času.  

Byla tedy ztracena určitá část informaci, naštěstí jsem však nepřišel o jednotlivé 

respondenty, ale pouze o část jejich aktivity . Vypovídací hodnota souboru tak 

zůstala zachována.  
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4. Motivace 

4.1. Motivační důvod 

Motivace hodnotících studentů je v  tomto případě velmi důleţitá, protoţe bez 

jejich názoru by ztrácel tento výzkum na významu. Motivovat je zároveň chci i já 

sám, jelikoţ vím, ţe je ţádám o část  jejich času, a proto je potřeba všem 

zúčastněným prokázat respekt a pokoru. Tato myšlenka mě napadla, kdyţ jsem 

četl Zápisy z  války Galské od Julia Caesara. Ten své vojáky motivoval před 

kaţdou těţkou bitvou proslovem, ve kterém je oslovoval jako své 

spolubojovníky. Tím se tedy sám dobrovolně vydával za osobu rovnou řadovým 

vojákům. Tento a mnoho dalších motivačních postojů dokázalo namotivovat 

vojáky k opakovaným těţkým bojům.  

Já se nyní obracím s pomocí na své kolegy a studenty. A to na studenty,  jenţ 

studují na této katedře, která svými předměty a obory spadá mezi nejtěţší a tudíţ 

i elitní celky.  

Hodnotící budou poţádáni o jejich názor hned dvěma formami. Aktivně pomocí 

emailu, který jim bude hromadně rozeslán a dále i pasivně a to na úvodní stránce 

webového dotazníku, kde se také přihlásí a zanechají tam svůj názor.  

Myšlenka zhotovení jednoduchého webového dotazníku se mi také zamlouvala 

více, neţ moţnost papírové podoby, kdy student ţádající své kolegy o vyplnění 

vypouští veškerou snahu je k  tomuto aktu motivovat a prakticky pouze roznese 

svůj formulář na kolejích a za pár dní si vyplněný formulář vyzvedne. Zde jsou 

také rizika, ţe mnoho formulářů nebude vyplněno, nebo ţe tři formuláře v  rámci 

jednoho pokoje na kolejích, vyplnil jediný ochotný studen i za své kamarády. 

Proto jsem tedy volil elektronickou podobu, kde má kaţdý student svůj vlastní 

přístupový kód a po „odklikání“ několika slajdů, uţ se o hodnocení nemusí dále 

starat. 

Internetová stránku sice můţe být vystavena útokům internetových pirátů, ale 

momentálně se nacházíme v  době, kdy se neubrání ani mnohem lépe chráněné 

firemní, nebo státní weby.  

 

První e-mail, který bude informovat o spuštění hlasování a o způsobu vyplnění i 

přihlášení, byl rozeslán v  den spuštění ankety. Druhý e-mail byl odeslán po 

sedmi dnech od spuštění hlasování. Tento e -mail informoval o průběhu hodnocení 

a také vybízel zbývající oslovené studenty, kteří ještě nehlasovali, ať tak učiní.    
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4.2. Motivační dopis (e-mail) 

Váţení kolegové,  

jmenuji se Michal Maléř a jsem studentem oboru Výpočetní matematika. Obracím 

se na Vás s prosbou o pomoc ve věci spojené s mou bakalářskou prací. Ţádám 

Vás o vyplnění jednoduchého dotazníku, na který se dostanete pomocí kliknutím 

na odkaz, jenţ umístěný níţe. Tento dotazník se zabývá průzkumem spokoj enosti 

s předmětem Statistika na katedře 470(Katedra aplikované matematiky). Katedru 

zajímá Vaše spokojenost s tímto předmětem a bude -li dosaţen uspokojivý počet 

respondentů tohoto průzkumu, vedení katedry bude k těmto výsledkům přihlíţet.  

Vaše osobní data budou upotřebena pouze k zhotovení této práce a je Vám 

zaručena anonymita garantována akademickou půdou.  

 

Dotazník naleznete na tomto odkazu: http://system.eyesee.cz/  

 

Děkuji za Vaši účast,  

(skoro Bc.) Michal Maléř , MAL541. 

 

4.3. Úvodní stránka webového dotazníku  

Váţení kolegové studující na Vysoké škole Báňské v Ostravě.  

Vaše univerzita se na Vás tímto obrací jako na elitu, jejíţ názor přispěje k 

zvednutí úrovně výuky a celkových standardů na Matematické katedře. Důraz je 

kladen hlavně na Vás, studenty, jelikoţ jste vystavování téměř kaţdý den 

akademickým vlivům, spojeným s Vaším vzděláváním.  

Váš názor důleţitý a musí na něj být brán zřetel při hodnocení výuky, bude -li 

vaše účast uspokojivá. Jinými slovy a nyní cituji: "Studenti jsou permanentně 

ovlivňovaní výukou, proto jsou jejich hodnocení pouţitelná". Vyuţijte tedy 

nástroje, kterého se Vám nabízí, a napište, co na vyučujícím nebo předmětu 

oceňujete, resp. v čem by se podle vás mohl (a) vyučující/předmět zlepšit. 

Prostor vám bude umoţněn i v psaní vlastních krátkých komentářů. Ačkoliv se ze 

zjevných důvodů tato otázka nezapočítává do číselného hodnocení, vaše 

komentáře ale samy o sobě mohou mít výrazný vliv na změny vedené ve výuce.  

Dotazník byl pro zvýšení uţivatelského pohodlí zestručněn a jeho vyplnění Vám 

zabere zhruba 10 minut. Tento projekt byl vytvořen studentem, jako jste vy, 

takţe i já vím, ţe Vás tímto škola v podstatě ţádá o laskavost a Váš čas, a proto 

http://system.eyesee.cz/
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je uţivatelské rozhraní rychlé přehledné a jednoduché, ab y Váš názor šel k nám 

tou nejelegantnější cestou.  

Tímto anketním vyplněním se sami zařadíte někam výše, protoţe jste se 

dobrovolně rozhodli pro svou vysokou školu, na které studujete, něco udělat.  

Michal Maléř  

VŠB-TUO, Ostrava…  

 

4.4. O ochraně osobních údajů  

Zkrácená verze tohoto odstavce bude přiloţena k  informačnímu emailu, který 

bude studentům rozeslán jako ţádost o účast v  anketě.  

  

Do aplikace se musíte hlásit svým uţivatelským jménem  (jako Login u systému 

Edison, tedy první tři písmena z  Vašeho příjmení a následující číselný kód), i 

kdyţ anketa je prezentována jako anonymní. Vaše identita musí být totiţ ověřena, 

aby anketu nevyplnil někdo za Vás resp., aby jeden student nehodnotil předmět 

vícekrát. Tím by docházelo ke značnému zkreslení hodnocení. Do data báze se 

ukládá jen fakt, ţe student jiţ vyplnil hodnocení daného předmětu. Ostatní data, 

tedy zejména jak student anketu vyplnil, jsou jiţ anonymní . Navíc je znám pouze 

studentův login, nikoliv celé jméno.  

 

5. Dekorace 

Na kaţdé stránce webového dotazníku bude  umístěn do spodní části stránky jeden 

citát z oblastí školství, nebo ze ţivota. Hodnotící tak bude mít malé zpestření, ale 

také moţnost nahlédnout do mysli známých i neznámých osobností.  Tento prvek 

je do projektu umístěn spíše za účelem odměny pro ty, jenţ dotazník vyplní. 

Citáty jsem čerpal z  portálu citáty.cz a všechny zmíněné výroky jsou uvedeny 

včetně jejich autorů, pokud nám jsou jejich ctěná jména známa . 

 

6. Datový soubor 

V tomto odstavci se budu věnovat popisem datového souboru. Jako informační 

platforma byla pro databázi zvolena tabulka v  Excelu. Microsoft Excel je součást 
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kancelářského balíku Microsoft Office, slouţícího k  výrobě a správě tabulek a 

jednoduchých databází.  

Databáze obsahuje 281  poloţek a kaţdá poloţka odpovídá záznamu studenta, 

který bude dotazník vyplňovat. Tabulku můţeme rozdělit na pět sloupců. Pokud 

tedy nezapočítáme sloupec s pořadovým číslem, který je pro naše účely nyní 

celkem nepodstatný. Názvy sloupců jsou tedy následující:  Osobní číslo, Typ 

studia, Cvičící, Přednášející , Předmět (Statistika) . 

Osobní číslo studenta je krom identifikace zároveň i jeho přihlašovací údaj 

(login), který bude hrát roli při přihlašování na stránce dotazníku. Sloupec 

s typem studia nám vypovídá o volbě procesu studentova vzdělání. Zde se 

setkáme s volbou prezenční anebo dálkový student. Při vyhodnocení práce bude 

mít toto rozdělení výhodu hlavně v  rychlé separaci od studentů, jejíţ názor 

zrovna nebudeme potřebovat. Zvolíme  si výsledek buď pro prezenční, nebo 

dálkové studium. Sloupce Cvičící a Přednášející nesou informace pouze o 

pedagogovi, který v předmětu zastoupil danou funkci.  

Data z tabulky byla převedena do databáze typu MySQL, tedy do databáze, s 

kterou můţe komunikovat kód programu, napsaný ve skriptovacím jazyku PHP. 

Tento „Addon“, česky tedy modul pro doplnění, umoţnuje snadnou extrakci 

informací z  Excelu a následný import do databáze MySQL. Tento addon je 

vlastním výtvorem Petra Povaly, kterému tímto děkuji za jeho poskytnutí.  

Pro zpracování Excelu byla pouţita opensourcová  knihovna PHPexcel.  

 

7. Databáze 

Zde naleznete popis jednotlivých tabulek a relací  mezi nimi. Tato struktura je 

stavebním kamenem celé databáze.  Potkáte se zde se zkratkou ID (identifikátor).  

V závorkách se nacházejí názvy jednotlivých tabulek, které odpovídají 

jednotlivým pojmenováním uvedených přímo v  databázi ankety.  

Tabulka Uživatelé (Users) – Tato tabulka si nese kod kaţdého uţivatele 

uvedeného v seznamu hodnotících studentů, dále heslo , kterým se přihlásí do 

systému, a nakonec oprávnění, které mu je přiděleno (tvůrcem, mým 

následovníkem).  Tato část databáze se nahrává jako součást datového souboru 

dodaného katedrou.  
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Tabulka Učitelé  (Ucitele) – Jméno pedagoga. Při náhledu do databáze samotné 

se zde nachází jedno překvapení pro kaţdého, kdo není příliš zběhlý v  MySQL. 

Spočívá to v tom, ţe je-li ve jménu učitele jakýkoliv diakritický znak českého 

pravopisu, je jeho jméno nahrazeno číselným kódem, kterému databáze a jazyk 

PHP rozumí. Jakýkoliv výstup bude ale automaticky zase dekódován do formy 

Českého jazyka, takţe to pro nás neznamená ţádný problém. Přišlo mi ale vhodné 

na tento jev upozornit.  Tato část databáze se nahrává jako součást datového 

souboru, dodaného katedrou.  

Tabulka Předměty  (Predmety)- V této tabulce se nám hromadí informace o 

předmětu. Nalezneme zde jeho Jméno a kód. Tato tabulka vznikne vyplněním 

poloţky „Přidat další předmět“, přímo na stránce dotazníku v  Modu Správce 

(Admin). Stačí vyplnit textová pole Název a Kód předmětu . 

 Tabulka Typů (Type) – Tato tabulka vznikne vyfiltrováním všech uţivatelů 

podle typu studia. V databázi tak ihned poznáte, zdali se jedná o prezenčního 

nebo kombinovaného studenta.  Tato selekce se hodí hlavně u prezentace 

výsledků, kdy si vyberu jednotlivě hodnocení od prezenčních, následovně tak i 

od kombinovaných studentů a zhotovím jim separované grafy.  

Tabulka Relace Student - Typ studia (Re user type) – Zde jsou informace, které 

transpirují vztah mezi hodnotami v  kolonkách User (uţivatel, student) a jeho 

typem studia (prezenční, či kombinované) . 

Tabulka Relace Uživatel  – Předmět – Přednášející - Cvičící (Re user subject 

prednasejici cvicici) – Zde uţ se nachází provázení, nebo chceme-li relace mezi 

jednotlivými tabulky celé databáze. Zde je znázorněn uţivatel spolu 

s hodnoceným předmětem, na který se dále váţe jeho Přednášející a Cvičící. Zde 

připadá nulová hodnota všem Cvičícím studia kombinovaného, neboť 

kombinovaní studenti mají jiný program výuky, kde většinou roli cvičícího 

obstarává sám Přednášející.  

 Tabulka Odpovědí  (Odpovedi) – Zde se nachází další kombinace vzájemných 

relací. ID uţivatele je zde propojeno ID předmětu, který vyplňoval . K tomu je 

dále přirazeno ID otázky v  dotazníku a hodnotu zvolené odpovědi.  Odpovědi jsou 

napsány v kódu webového dotazníku.  
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8. Stránkové módy  

Na stránku se dá přihlásit ve dvou navzájem oddělených modech a to v  modu 

určeném pro Správce (admin) a v modu studenta provádějícího evaluaci. 

Separované mody jsou zde zvoleny hlavně proto, aby student měl jiná práva na 

zacházení se stránkou oproti právům, kterými disponuje  správce.  

 

 

8.1. Mód správce 

Zde se mohou upravovat volby k vyhodnocení, přidávat nebo ubírat předměty 

podle potřeby a měnit přístupová hesla.  Také je zde moţnost sledovat průběh 

hodnocení (kolik studentu z  celkového počtu daným seznamem studentů jiţ 

hlasovalo). 

V tomto modu je správce oprávněn nahrávat seznamy studentů k  jednotlivým 

předmětům. Je zde tedy moţnost nastavit hodnocení tak, aby zvolený předmět 

hodnotilo pouze určité spektrum studentů, nebo také úplně všichni. Vše záleţí na 

přiřazeném seznamu jmen.  

Dále zde naleznete tlačítko pro zobrazení aktuálního  stavu hlasování, kde se 

správce okamţitě dozví, kolik studentů jiţ hlasovalo. Přítomna je i hodnota 

odhlasovaných studentů v  procentech. 

8.2. Mód hodnotící 

Zde bude hodnotící po přihlášení nasměrován př ímo k dotazníku a jeho relace 

s vybraným předmětem ukončena a bude nasměrován zpátky do seznamu 

předmětů a také k dalšímu hodnocení (bude-li tedy chtít). Studentovi  zde bude 

nabídnut seznam předmětů , které zatím nehodnotil a můţe hodnotit. Po 

hodnocení daného předmětu,  jiţ student nebude oprávněn tento předmět hodnotit 

opakovaně, ale můţe si vybrat další předmět ze seznamu, který ještě nehodnotil.  

Předměty určené k  hodnocení jsou zvýrazněny oranţovou barvou a předměty 

ohodnocené mají neaktivní odkazy šedé barvy.  

 

 

 

 



34 
 

9. O programovacím jazyku PHP 

PHP je serverový skriptovací jazyk, který nám umoţňuje vytvářet dynamické 

webové stránky s  velkými moţnostmi. PHP je technologie šířená jako Open 

source, tudíţ není dílem ţádné firmy, ale skupiny jednotlivců, kteří ji udrţují 

jako technologii s otevřenými zdrojovými kódy. Pro náš dotazník je pouţita 

aktuální verze 5.  

 

9.1.    O framework Zend  

Framework je softwarová struktura, která slouţí jako podpora při  programování a 

vývoji a organizaci jiných softwarových projektů.  Cílem Framework je převzetí 

typických problémů dané oblasti, čímţ se usnadní vývoj tak, aby se návrháři a 

vývojáři mohli soustředit pouze na své zadání. Zend Framework  je open source, 

objektově orientovaný, webový aplikační  Framework implementovaný v  PHP 5 a 

licencovaný pod New BSD licence. Zend Framework (často označovaný jako ZF) 

je vyvíjen s ohledem na jednoduchý vývoj webových aplikací.  

 

9.2. Výhody Zend frameworku  

Komponenty pro opakující se úlohy jako databázové dotazy, zpraco vání šablon, 

tvorba formulářů, ověřování údajů nebo posílání e -mailů nemusí být pro kaţdý 

nový projekt znovu napsány a mohou být pouţity opakovaně. Z  čehoţ vyplývá 

urychlení a usnadnění programátorovy práce. Další důleţitý princip je takzvaný 

„use at will“. Česky tedy „pouţít dle potřeby“. Framework je velmi dobře 

nastavitelný na poţadavky daného uţivatele. Zend je také postaven na principu 

architektury MVC, tedy Model-View-Kontrolér. Tato softwarová architektura 

nám rozdělí projekt na  datový model  aplikace, uţivatelské rozhraní  a řídicí 

logiku do tří nezávislých komponent. Toto rozloţení je vhodné v  tom, ţe 

jakákoliv modifikace některé z nich omezí minimálně dvě zbývající.  

Model (model), coţ je doménově specifická reprezentace informací, s nimiţ 

aplikace pracuje.  

View (pohled), který převádí data reprezentovaná modelem do podoby vhodné k 

interaktivní prezentaci uţivateli.  

Controller (řadič) , který reaguje na události (typicky pocházející od uţivatele) a 

zajišťuje změny v modelu nebo v pohledu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_source_software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Framework
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Datov%C3%BD_model&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98%C3%ADdic%C3%AD_logika&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98%C3%ADdic%C3%AD_logika&action=edit&redlink=1
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Zend také vyuţívá vzor známý jako Front Controller. Návrhový vzor Front 

Controller je další z moţností, jak real izovat kontrolér z architekturního vzoru 

MVC. Je to controller, který obsluhuje všechny poţadavky směřující na jeden 

web. 

10. Programování Webu 

10.1. Šablona 

 Pro strukturu byl pouţit značkovací jazyk html5, dle standardu W3C 

(http://www.w3.org/), ověřeno dle validátoru http://validator.w3.org/ 

 Pro uţivatelský přívětivější dojem, byla šablona vizuálně upravena pomocí 

kaskádových stylů (CSS).  

 Stručný návrh se skládá z hlavičky, dvou sloupců, levý pro hlavní obsah, 

pravý pro podMenu, a patičky.  

 

 
Obr. 1: Návrh dotazníku  

 

10.2. Dotazník 

 Pro tvorbu formuláře byla za pomocí Zend Frameworku pouţita jeho část, 

Zend_Form . 

 Vše co se týká hlasování ze strany hlasujícího, se zpracovává v 

PredmetyController.php . 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
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 Samotné hlasovaní obstarává metoda hlasovatAction(), která podle 

určitého kroku hlasování zobrazí  patřičný formulář.  

 Mezivýsledky se udrţují v superglobálním poli SESSION, a do databáze 

jsou zpracovány aţ po kompletním odhlasování, kdyby se uţivatel odhlásil 

během hlasování, tak databáze nebude ovlivněna.  

 Odpovědi v databázi jsou uloţeny v tabulce answers . 

 Po hlasování se u konkrétního předmětu nastaví, ţe uţivatel pro něj uţ 

hlasoval a dále mu tato moţnost nebude nabídnuta . 

 

11. Statistické vyhodnocení 

 

11.1. Co je to statistika?  

Slovo statistika pochází z latinského „status“, coţ znamená stav. Původně se  

jednalo pouze o stav nějaké země či státu a statistikou se rozuměla činnost 

spočívající ve zjišťování tohoto stavu. Později se pole působnos ti statistiky 

značně rozšířilo, statistika navíc přestala být pouze praktickou činností a stala se 

vysoce propracovanou vědeckou naukou. Dnes tato nauka zahrnuje velm i širokou 

škálu kvantitativních metod umoţňujících zjišťovat „stav“ věcí a poměrů v 

rozličných strukturách . 

 

11.2. Statistický soubor 

Původním posláním statistiky bylo zjišťování údajů o populaci na základě 

výběrového souboru. Pod pojmem populace přitom  rozumějme mnoţinu všech 

prvků, které sledujeme při statistickém výzkumu.  V tomto případě tvoří 

zkoumanou populaci studenti Katedry Aplikované Matematiky. Z  této populace 

byl selekcí zhotoven výběr, který shromáţdil studenty, kteří tento rok absolvují 

předmět Statistika (STA) - 470-4401/01 . Přítomnost studentů v tomto předmětu 

se stala jejich společným charakteristickým znakem, definující výběr.   
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11.3. Výběrový soubor 

Zkoumaná část populace se nazývá výběr, popř. výběrový soubor. Počet prvků  ve 

výběru označujeme n. Otázkou je jak stanovit takový výběr, aby byl s kutečně 

reprezentativní, tj. aby charakteristiky výběru (např. průměr) dostatečně přesně 

reprezentovaly parametry populace.  

V tomto případě tvoří výběrový soubor kaţdý z  281 oslovených studentů 

Statistiky a jen na nich, zdali se na evaluaci budou aktivně p odílet, či nikoliv.  

11.4. Náhodný výběr 

Náhodný výběr je výběrová metoda zajišťující vybírání reprezentativního 

souboru z rozsáhlé populační skupiny (základního souboru).  

Vybraný soubor musí splňovat podmínky reprezentativnosti:  

 homogenita 

 náhodnost výběru  

 dostatečný rozsah  

Příkladem náhodného výběru můţe být losování .  

 

11.5. Nenáhodný výběr 

Mezi hlavní druhy nenáhodných výběrů patří anketa, metoda základního masivu a 

záměrný výběr.  

 

11.5.1. Anketa 

Anketa (angl. „voluntary sample“) oslovuje pouze nesystematicky vybranou č ást 

populace (osob, podniků, institucí). Dotazník s pečlivě sestavenými otázkami a 

se ţádosti o jejich vyplnění a vrácení se k respondentům (dotazovaným) dostává  

prostřednictvím sdělovacích prostředků (anketa televizních diváků, anketa 

časopisu Mládí,…) nebo je zaslán adresně, přičemţ návratnost dotazníku je 

obvykle malá (odhaduje  se, ţe 30 %). Výběr statistických jednotek je zaloţený na 

rozhodnutí respondenta  zúčastnit se průzkumu. Vzhledem k tomu, ţe nelze 

definovat populaci, ke které se  nálezy ankety vztahují, nelze informace získané 

anketním šetřením zobecňovat.  
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11.6. Statistická proměnná 

• Proměnná kvalitativní (kategoriální, slovní, etc.) je proměnná, kterou 

nemůţeme měřit, můţeme ji pouze zařadit do tříd. Varianty kvalitativní 

proměnné nazýváme  kategoriemi , jsou vyjádřeny slovně a podle vztahu mezi 

jednotlivými kategoriemi se dělí na dvě základní podskupiny.  

• Proměnná nominální nabývá rovnocenných variant; nelze je smysluplně 

porovnávat ani seřadit (např. pohlaví, národnost, značka hodinek…)  

• Proměnná ordinální tvoří přechod mezi kvalitativními a kvantitativními 

proměnnými; jednotlivým variantám lze přiřadit pořadí a vzájemně je porovnávat 

nebo seřadit (např. známka ve škole, velikost oděvů (S, M, L))  

Jiným způsobem dělení kvalitativních proměnných  je dělení podle počtu variant, 

jichţ proměnné mohou nabývat.  

• Proměnná alternativní  nabývá pouze dvou různých variant (např. pohlaví, 

zapnuto/vypnuto, ţivý/mrtvý…)  

• Proměnná mnoţná nabývá více neţ dvou různých variant (např. vzdělání, 

jméno, barva očí…)  

Velice důleţité je, aby otázky byly formulovány srozumitelně a jednoznačně. 

Respondentovi jsou u většiny dotazů nabízeny varianty odpovědí . Tyto otázky 

nazýváme uzavřené. V  rámci nich rozlišujeme otázky alternativní (nabízejí  dvě 

varianty) a selektivní (více neţ dvě varianty). Je nutné, aby byly zahrnuty 

všechny moţné odpovědí, aby tyto odpovědi byly jednoznačné a aby se navzájem 

nepřekrývaly.  

V této anketě je moţno se setkat s  dvěma typy statistických proměnných. Prvním 

je proměnná Ordinální a reprezentuje nám hodnoty, s  kterými se hodnotící setká 

u otázek, kde můţe svou odpověď libovolně vybrat a to aţ z  pěti různých variant.  

Druhý typ proměnných je pak proměnná Alternativní, s kterou se hodnotící setká 

pokaţdé, kdyţ bude vyplňovat otázku s  moţností odpovědi: „ANO/NE“.  
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12. Porovnání souborů 

Při analýze dat je často řešenou úlohou téţ porovnání různých proměnných, 

případně skupin hodnot jedné proměnné z  hlediska jejich úrovně, která je měřená 

pomocí určité charakteristické polohy (úrovně). Obecně bývají skupi ny hodnot 

příslušející buď jedné, nebo několika proměnným označovány pojmem soubory. 

V souvislosti s tímto porovnáním se rozlišují nezávislé a závislé výběry.(stáhnou 

k práci) 

Nezávislé výběry jsou takové, kdy sledujeme určitý znak v  členění podle skupin 

respondentů, přičemţ tyto skupiny jsou vytvořeny na základě kategorii 

vysvětlující proměnné (musí tedy jít o proměnnou kategoriální).  

Pod pojmem závislé výběry, se rozumí buď dvě proměnné, nebo více neţ dvě 

proměnné. V prvním případě mohou proměnné obsahovat údaje zjištěných 

v různém období (názory před reklamou a po reklamě), nebo můţe jít o proměnné 

obsahující stejné kategorie (stupeň obliby dvou různých hudebních  ţánrů).  

Pro kvantitativní proměnné, u kterých se předpokládá normální rozdělení, se 

pouţívají  především takzvané t testy (podle Studentova t rozdělení). Při nich se 

testuje shoda středních hodnot ve dvou souborech. Porovnáváme-li dva závislé 

výběry, hovoříme o párovém t testu (spočtou se diference hodnot v  jednotlivých 

párech a testuje se, zda se střední hodnota diferencí rovná hodnotě 0 - úloha se 

tak převede na jednovýběrový t test) . Skutečným dvouvýběrovým testem je však 

pouze test porovnávající střední hodnotu ve dvou nezávislých souborech.  

U dat získaných na základě dotazníkových šetření se obvykle nevyskytují 

proměnné, které by byly výběrem z  normálního rozdělení (v této práci se jednou 

vyskytovat budou). Z toho důvodu se vyuţívá zejména neparametrické testy pro 

ordinální proměnné, kdy se nulová hypotéza týká především shody mediánů 

v porovnávaných souborech.  [7] 

 

12.1. Znaménkový test 

Je testem pro dva závislé výběry. Tento pojem je zde zaveden, protoţe ho 

budeme potřebovat k  objasnění jedné spojitosti. Test je zaloţen na diferencích 

párových hodnot. Testujeme nulovou hypotézu, ţe medián diferencí  je roven 

nule, vůči oboustranné alternativní hypotéze. Základem je počet nenulových 

diferencí určitého typu (kladných nebo záporných), který je menší. Označme si 

tento počet jako nmin a celkový počet nenulových diferencí jako n d. V případě, ţe 
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medián diferencí je nula, musí být podíl kladných diferencí shodný s  podílem 

záporných diferencí. Za předpokladu, ţe platí nulová hypotéza, má tato statistika 

asymptoticky normované normální rozdělení.  

 

12.2. T test 

T test je metodou matematické statistiky, která umoţňuje ověřit některou z 

následujících hypotéz:  

1. -zda normální rozdělení, z něhoţ pochází určitý náhodný výběr, má určitou 

konkrétní střední hodnotu, přičemţ  rozptyl je neznámý 

2. -zda dvě normální rozdělení  mající stejný (byť neznámý)  rozptyl , z nichţ 

pocházejí dva nezávislé  náhodné výběry, mají stejné střední hodnoty (resp. 

rozdíl těchto středních hodnot je roven určitému danému číslu)  

V prvním případě můţe být náhodný výběr tvořen buď jednotlivými hodnotami 

(pak se jedná o  jednovýběrový t test), anebo dvojicemi hodnot, u nichţ se 

zkoumají jejich rozdíly (pak se jedná o  párový t test). Ve druhém případě jde 

o dvouvýběrový t-test. 

V praxi se t test často pouţívá k porovnání, zda se výsledky měření na jedné 

skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině.  

Pokud náhodný výběr  pochází z normálního rozdělení , pak výběrový průměr  má 

také normální rozdělení  se stejnou střední hodnotou. Rozdíl výběrového 

průměru a střední hodnoty normovaný pomocí skutečného  rozptylu by pak 

měl normální rozdělení  s nulovou střední hodnotou  a jednotkovým  rozptylem.  

Označme jednotlivé hodnoty náhodného výběru jako, výběrový 

průměr jako  a výběrový rozptyl  jako . Test testuje hypotézu, ţe střední 

hodnota normálního rozdělení, z něhoţ výběr pochází, se rovná  

Platí-li hypotéza, má náhodná veličina   T rozdělení s n-1 stupni 

volnosti. Hypotézu zamítáme, je-li T příliš velké nebo příliš malé (výběrový 

průměr se příliš liší od očekávané střední hodnoty). Konkrétně se  T porovná s 

kritickou hodnotou T rozdělení  pro předem stanovenou  hladinu významnosti . 
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12.3. Kontingenční tabulky  

Kontingenční tabulka vzniká setříděním prvků výběru podle variant dvou 

kategoriálních znaků, označme si je jako X a Y. Znak X nabývá hodnot x1, x2,…, 

xr  a znak Y nabývá hodnot y1, y2,…, ys. V kontingenční tabulce jsou uspořádány 

absolutní četnosti n i j  dvojice variant (x i, yj), přičemţ názvy jednotlivých variant 

znaků X a Y jsou uvedeny v hlavičce tabulky. Čísla n i  a n j  nazýváme marginální 

četnosti.  

 

 

Obr. 2:  Schéma kontingenční tabulky  

 

Jedna ze závislostí, na kterou dotazník poukazuje, je mezi cvičícím a vnímanou 

obtíţností předmětu Statistika, z  pohledu dotázaných respondentů. V  následující 

tabulce (tab. 1:) můţeme vidět, jak taková tabulka vypadá.  

V řádcích následující tabulky nalezneme názory studentů . 

 

 

 

 

 



42 
 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

4 

12 

3 

2 

2 

1 

1 

6 

3 

5 

2 
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1 
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Janurová

Kuráňová

Jahoda

Přibylová

Zdráhala

Grunt

Jak moc se Vám předmět zdál 
obtížný? (1-Lehký, 5-Nezvládnutelný) 

1 2 3 4 5

Jak moc se Vám předmět 
zdál obtížný? (1-Lehký, 5-

Nezvládnutelný)             

  1 2 3 4 5 celkem 

Janurová 1 0 3 1 0 1 

Kuráňová 0 2 4 1 0 7 

Jahoda 0 3 12 6 1 22 

Přibylová 0 2 3 3 1 9 

Zdráhala 0 1 2 5 0 8 

Grunt 0 1 2 2 0 5 

celkem 1 9 26 18 2 56 

Obr. 3: Kontingenční tabulka:  Otázka číslo 2 

Řádky tabulky zobrazují jednotlivé cvičící předmětu Statistika, sloupce pak 

jednotky hodnotící škály v  rozmezí 1 aţ 5, které reprezentují názory 

zúčastněných respondentů. Z  tabulky můţeme vyčíst nejen to, ţe  měl doktor 

Jahoda účast hodnotících zastoupenou největší kardinalitou, ale také fakt, ţe se 

podle názorů respondentů jedná o cvičícího, u kterého je obtíţnost předmětu 

vnímána kladně a studenti se cítili na zkoušku dobře připraveni. Te nto fakt 

podbírá i slovní hodnocení tohoto cvičícího, jenţ se nalézá v  přílohách této 

práce. 

Pro grafické zobrazení se nejčastěji pouţívá mozaikový graf, kde je dnotlivé 

strany obdélníku tvoří četnosti poloţek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4 Graf k otázce na téma: Studentské hodnocení vnímané obtížnosti cvičení ze Statistiky 
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Nechť je na předcházející tabulce demonstrován test v kontingenční tabulce . 

 V rámci kontingenčních tabulek nás bude zajímat, jestli jsou jednotlivé řádky  na 

sobě závislé. V našem ilustračním příkladu to znamená, ţe chceme zjistit, zdali 

existuje závislost mezi cvičícím a daným hodnocením stupně zvolené obtíţnosti 

(tedy na škále 1 aţ 5, kde 1-Jednoduchý předmět a hodnota 5-Nezvládnutelný 

předmět). Stanovíme si tedy nulovou hypotézu H0: Obtížnost předmětu  nezávisí  

na vyučujícím. Vůči alternativní hypotéze  HA: Obtížnost předmětu na 

vyučujícím závisí.  

Pro toto testování nejčastěji pouţíváme test nezávislosti v kontingenční tabulce, 

který je zaloţen na porovnávání empirických (pozorovaných) četnost í s četnostmi 

teoretickými, tj. takovými, které bychom očekávali v případě nezávi slosti znaků 

X a Y. V případě, ţe jsou dvě diskrétní náhodné veličiny nezávislé, jsou jejich 

sdruţené pravděpodobnosti rovny součinu příslušných marginálních 

pravděpodobností.  Pokud tedy označíme očekávané četnosti E i j, určíme je jako 

četnosti odpovídající součinu příslušných relativních marginálních četností:  

 

 

 

 

Jako testové kritérium pouţijeme náhodnou veličinu:  
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Pro uvedený příklad byla hodnota p-value vypočtena programem Stathgraphics a 

stanovena jako: P-value = 0,4702 => nezamítáme H0. Tedy ţe obtíţnost 

předmětu nezávisí na vyučujícím  (cvičícím), který měl určitou skupinu studentů 

na starost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na této variantě mozaikového grafu byl Statgraphicsem demonstrován daný 

problém. Šířka jednotlivých barevných elementů znamená četnost, neboli 

kardinalitu odpovědí. Jejich délka znamená počet ohodnocených hodnot na škále 

obtíţnosti 1 aţ 5.  

Můţeme si tedy všimnout, ţe pan Jahoda, Ph.D., měl největší mnoţství 

respondentů a nejčastěji u něj volili obtíţnost tři, která nám charakterizuje 

předmět normální (zdravé) obtíţnosti, kterou můţeme  v rámci hodnocení 

obtíţnosti předmětů na jeho zvládnutí,  volně pojmenovat jako „zlatou střední 

cestu“.  

Obr 5. Graf (Stathgraphics) k otázce: Vnímaná obtížnost předmětu 
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13. Grafové a tabulkové zpracování extraktovaných dat 

Čísla grafů a tabulek odpovídají číslům otázek a je také zachováno jejich pořadí.  

Legenda: 

1 - Byla dostupnost a kvalita studijních materiálů dostatečná? (1 -5) 

2 - Jak moc se Vám předmět zdál obtíţný? (1 -5) 

3 - Myslíte si, ţe Vám absolvování tohoto předmětu pomůţe ve Vašem dalším 

studiu? (0 -ne, 1 ano) 

4 - Byly prezentace snadno dostupné i k domácímu studiu? (0 -ne, 1 ano) 

5 - Účastnil/a jste se cvičení? (ano/ne)  

6 - Byly zmíněny i praktické aplikace (nebo příklady z praxe)? (ano/ne)  

7 -  Korespondovala náplň cvičení s obsahem přednášek? (ano/ne)  

8 - Byla zajištěna dostupnost materiálu ke cvičení? (ano/ne)  

9 - Doporučili byste toho cvičícího svým kolegům (ostatním  studentům)? 

(ano/ne) 

U popisů jednotlivých grafů se čtenář setká s  pojmem medián. Proto tento pojem 

zavedeme. Medián (označován Me nebo  ) je hodnota, jeţ dělí řadu podle 

velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Ve  statistice patří 

mezi míry centrální tendence. Platí, ţe nejméně 50  % hodnot je menších nebo  

rovných a nejméně 50  % hodnot je větších nebo rovných mediánu.  Pro nalezení 

mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít hodnotu, 

která se nalézá uprostřed seznamu. Pokud má soubor sudý počet prvků, obvykle 

se za medián označuje  aritmetický průměr  hodnot na místech  n/2 a n/2+1.Obecně 

se za medián dá označit více čísel. V uţ zmíněném případě sudého počtu prvků 

neexistuje jedinečná střední hodnota. Platí však, ţe polovina hodnot je menší 

nebo rovna a polovina prvků je větší nebo rovna, ať uţ se za medián zvolí 

libovolné z obou prostředních čísel. Totéţ dokonce platí i pro libovolné číslo, 

jehoţ velikost leţí mezi těmito dvěma čísly. Proto se jako medián takového 

souboru můţe vzít libovolné z obou prostředních čísel i libovolné z čísel mezi 

nimi 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
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6 
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5 

4 

1 

10 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

 
 

1 

1 

1 

Janurová

Kuráňová

Jahoda

Přibylová

Zdráhala

Grunt

Byla dostupnost a kvalita studijních 
materiálů dostatečná? 

1 2 3 4 5

 

13.1. Výsledky kontingenčních tabulek pro prezenční stud.  

 

 Byla dostupnost a kvalita 
studijních materiálů 

dostatečná?           

  

  1 2 3 4 5 celkem 

Janurová 4 1 0 0 0 5 

Kuráňová 6 0 1 0 0 7 

Jahoda 10 10 2 0 0 22 

Přibylová 3 4 1 1 0 9 

Zdráhala 5 1 1 1 0 8 

Grunt 4 0 0 0 1 5 

celkem 32 16 5 2 1 56 
Kontingenční tabulka 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan doktor Jahoda má sice největší zastoupení hlasujících studentů ze všech 

uveřejněných, ale i u ostatních pedagogů se podle reakce studentů zdá, ţe studijní 

materiály byly kvalitně zpracovány a lehce dostupné pro domácí studium.   

Mozaikový graf pro tabulku  1 
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1 

1 

3 

4 

12 

3 

2 

2 

1 

1 

6 

3 

5 

2 

1 

1 

Janurová

Kuráňová

Jahoda

Přibylová

Zdráhala

Grunt

Jak moc se Vám předmět zdál obtížný? (1 - 5) 

1 2 3 4 5

Jak moc se Vám předmět 
zdál obtížný? (1-Lehký, 5-

Nezvládnutelný)             

  1 2 3 4 5 celkem 

Janurová 1 0 3 1 0 5 

Kuráňová 0 2 4 1 0 7 

Jahoda 0 3 12 6 1 22 

Přibylová 0 2 3 3 1 9 

Zdráhala 0 1 2 5 0 8 

Grunt 0 1 2 2 0 5 

celkem 1 9 26 18 2 56 

Kontingenční tabulka 2 

 

Zde respondenti zastali názor, ţe předmět Statistika je předmět zvládnutelný. 

Ovšem jak napovídá velká převaha hodnot pro obtíţnost typu 3 a 4, o ţádný 

lehký předmět, který se dá zvládnout s  přehledem bez domácí přípravy, se 

dozajista nejednalo. Kdyţ na chvíli neuvedu v  potaz počet hlasujících pro 

jednotlivé pedagogy, jako nejobtíţnější cvičení bylo podle názoru respondentů 

zvoleno cvičení paní magistry Přibylové, jelikoţ v  odpovědích  na otázku  

sloţitosti předmětu volilo moţnost 3 a 4 celkem 67% studentů, jenţ cvičení 

tohoto pedagoga navštěvovali a zároveň i hlasovali  v anketě . Informace o 

mediánech, tedy o hodnotách, které zde volilo 50% účastníků ankety , jsou: Grunt 

(3), Zdráhala (4), Přibylová (3), Jahoda (3), Kuráňová (3), Janurová (3).  

Mozaikový graf pro tabulku  2 
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2 
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13 

4 

2 

2 

Janurová

Kuráňová

Jahoda

Přibylová

Zdráhala

Grunt

 Myslíte si, že Vám absolvování tohoto 
předmětu pomůže ve Vašem dalším 

studiu? 

ANO NE

Myslíte si, že Vám 
absolvování tohoto 

předmětu pomůže ve 
Vašem dalším studiu?       

  ANO NE celkem 

Janurová 3 2 5 

Kuráňová 5 2 7 

Jahoda 9 13 22 

Přibylová 5 4 9 

Zdráhala 6 2 8 

Grunt 3 2 5 

celkem 31 25 56 
Kontingenční tabulka 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika byla shledána odhlasováním větší části studentů prezenčního studia 

jako důleţitý předmět pro svoji další aktivitu spojenou s pobytem na zdejší 

katedře. Tento fakt ovšem neplatí pro studenty kombinované formy, kteří 

Statistku jako důleţitý předmět pro jejich další studium neuvedli.  Informace o 

mediánech, tedy o hodnotách, které zde volilo 50% účastníků ankety , jsou 

následující: U kaţdého vyučujícího odpovědělo více jak 50% respondentů 

moţností ANO. U pana doktora Jahody převaţovala hodnota NE.  

Mozaikový graf pro tabulku  3 
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20 
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5 

2 

2 

Janurová

Kuráňová

Jahoda

Přibylová

Zdráhala

Grunt

Byly prezentace snadno dostupné i k 
domácímu studiu? 

ANO NE

 

 

Byly prezentace 
snadno dostupné i k 
domácímu studiu?       

  ANO NE celkem 

Janurová 3 2 5 

Kuráňová 7 0 7 

Jahoda 20 2 22 

Přibylová 9 0 9 

Zdráhala 8 0 8 

Grunt 5 0 5 

celkem 52 4 56 
Kontingenční tabulka 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U pěti ze šesti pedagogů můţeme vidět jasnou a definitivní odpověď na 

dostupnost prezentací na internetových stránkách a tak i lehký přístup pro domácí 

studium. Ale i poslední pedagog má více kladných ohlasů, takţe celkový závěr je 

k této problematice vysoce kladný.  Informace o mediánech , tedy o hodnotách, 

které zde zvolilo 50% účastníků ankety, jsou následující : 

U kaţdého vyučujícího odpovědělo více jak 50% respondentů moţností ANO.  

Mozaikový graf pro tabulku  4 
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5 

7 

22 

9 

8 

5 

Janurová

Kuráňová

Jahoda

Přibylová

Zdráhala

Grunt

Účastnil/a jste se cvičení? 

ANO NE

 

Účastnil/a jste se 
cvičení?       

  ANO NE celkem 

Janurová 5 0 5 

Kuráňová 7 0 7 

Jahoda 22 0 22 

Přibylová 9 0 9 

Zdráhala 8 0 8 

Grunt 5 0 5 

celkem 56 0 56 
Kontingenční tabulka 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoznačná výpověď a signalizace, ţe se studenti Statistiky cvičení účastnili. O 

hlasování to můţe znamenat také to, ţe anketu studenti vyplňovali na svých 

jednotlivých cvičeních.  

 

  

Mozaikový graf pro tabulku  5 
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19 
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1 

1 

3 

4 

2 

Janurová

Kuráňová

Jahoda

Přibylová

Zdráhala

Grunt

Byly zmíněny i praktické aplikace 
(nebo příklady z praxe)? 

ANO NE

Byly zmíněny i 
praktické aplikace 
(nebo příklady z 

praxe)?       

  ANO NE celkem 

Janurová 4 1 5 

Kuráňová 6 1 7 

Jahoda 19 3 22 

Přibylová 5 4 9 

Zdráhala 8 0 8 

Grunt 3 2 5 

celkem 45 11 56 
Kontingenční tabulka 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto pohledu si můţeme všimnout, ţe studentskou veřejností je předmět 

Statistika označován jako předmět, kde se studenti seznámí i s  důleţitými 

příklady z praxe a budou tak lépe připravení  na řešení problémů  s reálnou 

tématikou. Informace o mediánech , tedy o hodnotách, které zde  zvolilo 50% 

účastníků ankety, jsou následující: 

U kaţdého vyučujícího odpovědělo více jak 50% respondentů moţností ANO.  

 

Mozaikový graf pro tabulku  6 
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Korespondovala náplň 
cvičení s obsahem 

přednášek?       

  ANO NE celkem 

Janurová 5 0 5 

Kuráňová 7 0 7 

Jahoda 20 2 22 

Přibylová 9 0 9 

Zdráhala 6 2 8 

Grunt 4 1 5 

celkem 51 5 56 

    
Kontingenční tabulka 7 

 

Mozaikový graf pro tabulku  7 

Zde bylo odpovězeno na základní otázku , zda-li přednáška tematicky 

koresponduje (odpovídá)  s náplní následujících cvičení, neboť někdy odbornost 

přednášky daleko přesahuje význam a funkcionalitu  cvičení. Pro studenty to 

znamená, ţe dostanou odborný a profesionální výklad, ale k  následujícím 

praktickým úkonům si z  toho příliš neodnesou. Zde je vidět vybalancováni mezi 

těmito dvěma elementy a podle mého názoru, je to tak správně. Podle hlasování 

studentů tedy můţeme tvrdit, ţe byly přednášky v  pořádku a poskytly informace 

pro následující cvičení.  Informace o mediánech , tedy o hodnotách, které zde 

zvolilo 50% účastníků ankety, jsou následující:  

U kaţdého vyučujícího odpovědělo více jak 50% respondentů moţností ANO.  
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Přibylová

Zdráhala

Grunt

Korespondovala náplň cvičení s 
obsahem přednášek? 

ANO NE
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5 

2 

Janurová

Kuráňová

Jahoda

Přibylová

Zdráhala

Grunt

Byla zajištěna dostupnost materiálu 
ke cvičení? 

ANO NE

 

 

Byla zajištěna 
dostupnost materiálu 

ke cvičení?       

  ANO NE celkem 

Janurová 5 0 5 

Kuráňová 6 1 7 

Jahoda 17 5 22 

Přibylová 9 0 9 

Zdráhala 6 2 8 

Grunt 5 0 5 

celkem 48 8 56 
Kontingenční tabulka 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je opět názory studentů zřetelně potvrzeno, ţe účastnící jednotlivých cvičení 

měli buď přednastavené příklady pro přípravu, nebo přístup k nějaké sbírce 

cvičných příkladů, kterou mohli libovolně propočítávat a chodit tak na cvičení 

lépe připraveni. Informace o mediánech , tedy o hodnotách, které zde zvolilo 

50% účastníků ankety, jsou následující:  

U kaţdého vyučujícího odpovědělo více jak 50% respondentů moţností ANO.  

Mozaikový graf pro tabulku  8 
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Janurová

Kuráňová

Jahoda

Přibylová

Zdráhala

Grunt

 Doporučili byste toho cvičícího svým 
kolegům (ostatním studentům)? 

ANO NE

 

Kontingenční tabulka 9 

U pana inţenýra Grunta si můţeme všimnout, ţe 3 studenti z  celkového počtu 5, 

by ho nedoporučilo pro své kolegy. Musíme však vzít v  potaz, ţe tento výsledek 

můţe být zkreslen nejmenším počtem hlasujících  studentů ze všech uvedených 

pedagogů (a za tento fakt nenese pedagog ţádnou zodpovědnost). Celkový názor 

si můţe čtenář udělat aţ po přečtení slovních komentářů, ale i tehdy by názor měl 

být spíše ilustrativní, neţ váţného charakteru (při tak malém počtu respon dentů). 

Zbylí studenti své cvičící doporučují (ovšem u některých je stejný problém 

s malým počtem respondentů na to, aby mohl být vynesen váţný názor).  

Informace o mediánech : U kaţdého vyučujícího  aţ na pana inţenýra Grunta,  

odpovědělo více jak 50% respondentů moţností ANO.  

 

Doporučili byste toho 
cvičícího svým kolegům 
(ostatním studentům)?       

Pedagog ANO NE celkem 

Janurová 5 0 5 

Kuráňová 7 0 7 

Jahoda 21 1 22 

Přibylová 8 1 9 

Zdráhala 5 3 8 

Grunt 2 3 5 

celkem 48 8 56 

Mozaikový graf pro tabulku  9 
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32; 57% 16; 29% 

5; 9% 

2; 3% 1; 2% 

Byla dostupnost a kvalita 
studijních materiálů 

dostatečná? 

1

2

3

4

5

1; 2% 

9; 16% 

26; 46% 

18; 32% 

2; 4% 

Jak moc se Vám předmět 
zdál obtížný? 

1

2

3

4

5

13.2. Reprezentace sumarizovaných výsledku  prezenč.s. 

V této oblasti nalezneme vţdy tabulku a k ní příslušející graf. Tyto tabulky 

obsahuji hodnoty od všech vyučujících  a tvoři tak vzdáleně celkový náhled na 

předmět Statistika  v navazujícím magisterském studiu. Modusy jsou v  polích 

zvýrazněny červenou barvou a znázorňují hodnotu, kterou respondenti volili 

nejčastěji. V součtu pak tvoři největší číslo ve sloupci pro zvolenou otázku. 

V tabulkách, kde se volila odpověď na škále 1 -5, je přítomen i medián. Ten nám 

sděluje informaci o tom, jakou hodnotu volilo 50% zúčastněných . 

Předmět     

  
 

  

Známka Hodnocení 
 Byla dostupnost a 
kvalita studijních 

materiálů dostatečná? 

Jak moc se Vám 
předmět zdál 

obtížný? 

1 32 1 

2 16 9 

3 5 26 

4 2 18 

5 1 2 

Celkem 56 56 

medián 1 3 

Sumarizované výsledky pro otázky 1 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výsečový graf pro otázku 1 Výsečový graf pro otázku 2 
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31; 55% 

25; 45% 

Myslíte si, že Vám 
absolvování tohoto 

předmětu pomůže ve Vašem 
dalším studiu? 

ANO

NE

52; 93% 

4; 7% 

Byly prezentace snadno 
dostupné i k domácímu 

studiu? 

ANO

NE

Předmět     

  

 

  

Hodnocení -  

ANO/NE 

 Myslíte si, že Vám absolvování 

tohoto předmětu pomůže ve Vašem 

dalším studiu? 

  Byly prezentace 

snadno dostupné i 

k domácímu studiu? 

ANO 31 52 

NE 25 4 

Celkem 56 56 

Sumarizované výsledky pro otázky 3 a 4 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více neţ polovina respondentů z řad prezenčního studia  potvrdila, ţe Statistka je 

důleţitým předmětem v navazujícím studiu.  

Prezentace byly snadno dohledatelné. Na tomto faktu se shodlo 93% hodnotících, 

z čehoţ můţeme diagnostikovat naprostou spokojenost v  tomto odvětví.   

Výsečový graf pro otázku 3 Výsečový graf pro otázku 4 
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12; 21% 

16; 29% 
19; 34% 

7; 12% 

2; 4% 

Čas věnovaný tomuto předmětu 
týdně?  

0 - 1h

2h - 3h

4h - 8h

9h - 10

11 a více

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škály pro tuto otázku jsem navrhl podle prvních odpovědí v  dotazníku a následně 

upravoval, jak se data v průběhu odstartování hlasování hromadila. Poloţka 11 

hodin a více je zde uvedená taky, jelikoţ jeden student uvedl, ţe se i s  cvičením 

připravuje na tento předmět 30 hodin týdně.  

Studenti, kteří do přípravy nezapočítali cvičení samotné, nejčastě ji volili volbu 2 

aţ 3 hodiny denně. Druhá nejčetnější skupina uvedla 4 aţ 8 hodin včetně cvičení.   

Hodiny 
 Čas věnovaný tomuto předmětu 

týdně?  

0 - 1h 12 

2h - 3h 16 

4h - 8h 19 

9h - 10 7 

11 a více 2 

Celkem 56 

Sumarizované výsledky pro otázku 5 

Výsečový graf pro otázku 5 
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56; 100% 

Účastnil/a jste se 
cvičení? 

ANO

NE

45; 80% 

11; 20% 

Byly zmíněny i praktické 
aplikace (nebo příklady z 

praxe)? 

ANO

NE

51; 91% 

5; 9% 

Korespondovala náplň 
cvičení s obsahem 

přednášek? 

ANO

NE 48; 86% 

8; 14% 

Byla zajištěna dostupnost 
materiálu ke cvičení? 

ANO

NE

Cvičení         

  

   

  

Hodnocení -  ANO/NE  Účastnil/a jste se cvičení? 

Byly zmíněny i 

praktické aplikace 

(nebo příklady z 

praxe)? 

Korespondovala 

náplň cvičení s 

obsahem 

přednášek? 

Byla zajištěna 

dostupnost 

materiálu ke 

cvičení? 

ANO 56 45 51 48 

NE 0 11 5 8 

celkem 56 56 56 56 

Sumarizované výsledky pro otázky 6, 7, 8 a 9 

  

   

Výsečový graf pro otázku 7 Výsečový graf pro otázku 6 

Výsečový graf pro otázku 9 Výsečový graf pro otázku 8 
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13.3. Výsledky sesumarizovaných tabulek pro kombinované    

studium. 

Jelikoţ se nasbíraná data této oblasti vztahují pouze k jednomu pedagogovi, a to 

jmenovitě k panu doktorovu Janu Kracíkovi (Ing. Jan Kracík , Ph.D.), který byl 

jediný vyučující pro cvičení ze statistiky pro kombinované studenty,  veškeré zde 

uvedené údaje budou směřovat právě k  němu. V této části tedy nelze nalézt 

některé otázky typu: „Zdali byste doporučili  tohoto pedagoga svým kolegům“, 

jelikoţ studenti kombinované formy neměli na výběr jiného cvičícího (dále také 

zároveň i přednášejícího, protoţe kombinované studium není rozděleno jako 

studium prezenční na Přednášku, která obsahuje potřebnou teorii 

k následujícímu,  vice prakticky zaměřenému Cvičení) , se kterým by mohli 

porovnat a dále také sdílet svoje zkušenosti.  Proto tato část neobsahuje 

kontingenční tabulky, protoţe zde není moţnost vymyslet nějakou podstatnou 

závislost, kterou by mohly popsat tak, jako u prezenční formy studia. Můţe zd e 

být ale porovnán určitý fakt. Je moţné  provést test, který by objasnil, pro jakou 

skupinu studentů byla vnímána obtíţnost předmětu vyšší. Zdali pro studenty 

kombinovaného studia, kteří měli interakci pouze s  jedním pedagogem, nebo 

studenti prezenční formy, kteří měli moţnost absolvovat veškeré přednášky pan í 

inţenýrky Litschmanové  (která je známa kladnými ohlasy na fórech a kvalitně 

zpracovaným studijním materiálem).  Budeme tedy moc podle hlasování o 

sloţitosti předmětu posoudit efektivitu těch dvou studijních postupů.  

Grafický výstup zde vynecháváme. Nyní budeme vyšetřovat výsledky a nebudeme 

z nich přenášet výsledky na celou populaci (jelikoţ máme celou populaci k 

dispozici). Pouţijeme  chi-kvadrát test dobré shody, abychom zjistili, zdali mohou 

byt data modelována normálním rozdělením a pokud ano, můţeme pouţít 

jednoduchý t-test. O obou našich  výběrech můţeme říct, ţe pocházejí 

z normálního rozdělení, jelikoţ nás o tom přesvědčil chi -kvadrát test dobré  

shody. 

Nechť jsou naše hypotézy H0 a HA:  

H0: Obtížnost je u prezenčních a kombinovaných studentu vnímaná stejné.  

HA: Předmět je vnímán jako obtížnější u prezenčních studentů.  

Nyní pouţijeme t-test na určení P-value. T-test je test, který testuje střední 

hodnoty a ve statgraphicsu bylo testování zvoleno přesně podle této hodnoty 

(vlastnosti).  
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 P-value = 0,0102  => zamítáme H0 na hladině významnosti  5% a tedy předmět 

připadá jako obtíţnější pro studenty z prezenční formy studia.   

Nad touto otázkou by se dalo ještě dá le polemizovat. Berme v potaz, ţe podle 

testu se se předmět zdál obtíţnější prezenčním studentům. Prezenční studenti si 

cvičícího ale mohli sami vybrat podle vlastních sympatií. Dále pak měli šanci 

chodit na přednášky, které nebyly spojené se cvičením a tak měli lepší podmínky 

pro to, aby látku vstřebali. V  poslední řadě většina prezenčních studentů nejsou 

zavázáni pracovní smlouvou, coţ neplatí u kombinovaných studentů, kteří máji 

studijní program organizován tak, aby u studia mohli pracovat. Po shrnutí těch to 

faktů se dá očekávat syndrom navýšení nároku na studenty prezenčního studia, 

který je podloţen výsledkem provedeného testu.  Přesto vice neţ polovina 

studentů kombinovaného studia volila stupeň obtíţnosti pro Statistiku hodnotou 

4, coţ je hned po stupni 5(nezvládnutelná obtíţnost), nejvyšší moţná volba pro 

hodnocení obtíţnosti.  

Jako v předešlém případě budou tabulky a jejich grafové výstupy rozděleny podle 

toho, zda-li se jedná o otázky, jenţ vypovídají o pohledu na celkový předmět 

Statistika jako takový a na speciální formu studia pro kombinované studenty. 

Tedy přednáška se cvičením v  jednom, které se opakují v  určitých intervalech a 

pouze s jedním pedagogem.  Jako v předešlé kapitole se zde nachází „excelové“ 

tabulky, sestavené ze sloupců nebo řádků s kritérii jednotlivých hodnotících škál 

a pak také s  jednotlivými sloupci hodnot, které pocházejí od respondentů 

(studentů), jenţ vyplnil tuto anketu. Červeně označené číslo opět znamená Modus 

náhodné veličiny X, která se v daném  statistickém souboru vyskytuje nejčastěji 

(je to hodnota znaku s největší relativní četností). Představuje jakousi typickou 

hodnotu sledovaného souboru a jeho určení předpokládá roztřídění souboru podle 

obměn znaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistick%C3%BD_soubor&action=edit&redlink=1


61 
 

3; 14% 

10; 48% 

5; 24% 

2; 9% 
1; 5% 

Byla dostupnost a kvalita 
studijních materiálů 

dostatečná? 

1

2

3

4

5

1; 5% 

5; 24% 

14; 66% 

1; 5% 

Jak moc se Vám předmět 
zdál obtížný? 

1

2

3

4

5

13.4. Tabulkový a grafický výstup pro evaluaci  

kombinované formu studia  

 

Předmět     

      

Známka Hodnocení 
(1 - 5) 

Byla dostupnost a kvalita 
studijních materiálů 

dostatečná? 

Jak moc se Vám předmět 
zdál obtížný? 

1 3 0 

2 10 1 

3 5 5 

4 2 14 

5 1 1 

Celkem 21 21 

medián 2 4 
Sumarizované výsledky pro otázku 1 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde se nachází výsečový graf, o kterém se jiţ mluvilo v  předešlé kapitole. Je z 

něj zřejmé, ţe 66% studentu z  kombinovaného studia shledalo tento předmět jako 

vysoce obtíţný. Sousední graf vypovídá o dobré úrovni zpracování a dostupnosti 

studijních materiálů, jelikoţ studenti volili nejčastěji hodnotu 2(chvalitebné) a 

hodnotu 3(dobré).  

Výsečový graf k otázce 1 Výsečový graf k otázce 2 
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7; 33% 

7; 33% 

6; 29% 

1; 5% 

Čas věnovaný tomuto předmětu 
týdně?  

0 - 1h

2h - 3h

4h - 8h

9h - 10

11 a více

 

 

 

Hodiny 
 Čas věnovaný tomuto předmětu 

týdně?  

0 - 1h 7 

2h - 3h 7 

4h - 8h 6 

9h - 10 0 

11 a více 1 

Celkem 21 

Sumarizované výsledky pro otázku 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zajímavost. 5% v  tomto grafu představuje jediného studenta, který uvedl, ţe 

se na tento předmět připravuje rovných 30 hodin týdně. Díky tomuto studentovi 

právě vznikla kategorie: „11 hodin a více“.  

Největší zastoupení v  tomto grafu tvoří studenti, kteří se v  průměru učí 1,5 hodin 

týdně. 

Výsečový graf k otázce 3 
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19; 90% 

2; 10% 

  Byly prezentace snadno 
dostupné i k domácímu 

studiu? 

ANO

NE
8; 38% 

13; 62% 

Myslíte si, že Vám 
absolvování tohoto 

předmětu pomůže ve 
Vašem dalším studiu? 

ANO

NE

Hodnocení -  
ANO/NE 

 Myslíte si, že Vám absolvování 
tohoto předmětu pomůže ve 

Vašem dalším studiu? 

  Byly prezentace snadno 
dostupné i k domácímu 

studiu? 

ANO 8 19 

NE 13 2 

Celkem 21 21 
Sumarizované výsledky pro otázky 4 a 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z předchozího grafu jiţ víme, ţe byly prezentace přednášek i přednášky samotné 

dobře spravovány i odprezentovány. Tento graf dává informaci o jejich 

bezproblémové dostupnosti . 

Více neţ polovina dotázaných studentů souhlasí s  faktem, ţe je pro ně Statistika 

důleţitá v jejich další cestě studiem.   

Výsečový graf k otázce 5 Výsečový graf k otázce 4 



64 
 

5; 24% 

10; 48% 

3; 14% 

2; 9% 

1; 5% 

Byly přednášky a jejich 
prezentace kvalitně provedeny? 

1

2

3

4

5

Přednáška Spec. Program               

Známka Hodnocení 1 2 3 4 5 Celkem medián 

Byly přednášky a jejich 
prezentace kvalitně 

provedeny? 
5 10 3 2 1 21 2 

Sumarizované výsledky pro otázku 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zřejmé, ţe přednášky jak pro prezenční, tak kombinovanou formu byly 

zpracovány v kvalitě odpovídající tomuto oboru. Během sběru dat jsem obdrţel 

email od studenta kombinovaného studia, ve kterém se mě dotázal, zda-li můţe 

odpovědět i na tuto otázku : „Jestli se studentům jeví potřebné přednášky 

absolvovat“. I kdyţ nepatřil do oslovené kategorie studentů, hlasování jsem 

povolil, jelikoţ i mně bylo minulý o rok nabídnuto chodit na přednášku, i kdyţ 

jsem v předmětu nebyl zapsán. Můj kolega  z oboru zase vyuţil nabídky pana 

profesora Radima Briše a účastnil se jeho statistických přednášek. I kdyţ ne 

všichni studenti mohli  tyto přednášky absolvovat, většina z nich je přesto 

shledává jako důleţité.  O tomto faktu vypovídají poslední grafy této práce.  

  

Výsečový graf k otázce 6 
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3; 14% 

18; 86% 

Účastnil/a jste se 
přednášek? 

ANO

NE 10; 48% 

11; 52% 

Byly zmíněny i praktické 
aplikace (nebo příklady z 

praxe)? 

ANO

NE

11; 52% 

10; 48% 

Bylo podle Vás užitečné přednášky 
absolvovat? 

ANO

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANO/NE 
Účastnil/a jste 
se přednášek? 

Byly zmíněny i 
praktické aplikace 
(nebo příklady z 

praxe)? 

Bylo podle Vás 
užitečné 

přednášky 
absolvovat? 

ANO 3 10 11 

NE 18 11 10 

Celkem 21 21 21 

Sumarizované výsledky pro otázky 7, 8 a 9 

Výsečový graf k otázce 8 

Výsečový graf k otázce 9 

Výsečový graf k otázce 7 
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14.  Shrnutí  

Nashromáţděná data byla vytřízena z  databáze SQL dotazem a dále pak 

roztříděná do jednotlivých tabulek. Z těchto tabulek byly vymodelovány tabulky 

kontingenční, které splnily svou úlohu při tvorbě mozaikových grafů, z  kterých 

se poté daly vyčíst vybrané souvislosti, nebo porovnávat jednotlivé kategorie 

(srovnání pedagogů mezi sebou atp.)  

Z tabulek, které nebyly vybrány pro tvorbu mozaikových grafů, se staly tabulky 

obsahující sumarizované výsledky tabulek jednotlivých pedagogů. Výsečové 

grafy vycházející z  těchto tabulek, pak graficky znázorňují číselné hodnoty ze 

svých sumarizovaných tabulek.  

Díky testům nezávislosti v kontingenční tabulce můţeme říct, ţe jednotlivé řádky 

jsou na sobě nezávislé a to v  případě otázky, zdali obtíţnost předmětu závisí na 

pedagogovi, který cvičení vede.  Nulová hypotéza zde byla stanovena ve 

formulaci: 

H0: Obtížnost předmětu nezávisí  na vyučujícím. Vůči alternativní hypotéze 

HA: Obtížnost předmětu na vyučujícím závisí.  

 Pro uvedený příklad byla hodnota p-value vypočtena programem Stathgraphics a 

stanovena jako: P-value = 0,4702 => tedy nezamítáme  nulovou hypotézu  H0 na 

hladině významnosti 5% . Obtíţnost předmětu nezávisí na vyučujícím  (cvičícím), 

který měl určitou skupinu studentů na starost.  

Další vyšetřování objasnilo otázku, pro jakou skupinu studentů byla vnímána 

obtíţnost předmětu vyšší. Zdali pro studenty kombinovaného  studia, kteří měli 

interakci pouze s jedním pedagogem, nebo studenti prezenční formy, kteří měli 

moţnost absolvovat veškeré přednášky paní inţenýrky Litschmanové a na výběr 

z většího počtu cvičících. Podle hlasování o sloţitosti předmětu  jsme mohli 

posoudit efektivitu těchto dvou studijních postupů. Testované hypotézy zde byly 

stanoveny takto: 

H0: Obtížnost je u prezenčních a kombinovaných studentu vnímaná stejné.  

HA: Předmět je vnímán jako obtížnější u prezenčních studentů . 

V programu Stathgrapics byla poté t -testem středních hodnot vypočtena hodnota 

p-value = 0,0120  a tedy zamítáme nulovou hypotézu H0 na hladině významnosti 

5%. Z toho vyplývá, ţe předmět přišel obtíţnější studentům z  prezenční formy 

studia. 
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Doplňující, nicméně stále důleţité (pro mne i zajímavé) , informace poskytlo také 

dotazníkové šetření na námět projevů a řeči těla daného cvičícího, který 

naleznete i s příslušnými hodnotami (komentáři) v  přílohách této práce.  

 

Poznámka před závěrem:  

Z 281 oslovených studentů se ankety aktivně účastnilo 77 respondentů. Jednalo 

se o 75 muţů a 2 ţeny. Mohla zde být zpracována závislost mezi tím, jak obtíţně 

vidí Statistiku ţeny a jak obtíţně zase muţi, ale nepřichází to při takové (skoro) 

stejnorodosti datového souboru v potaz. Nicméně se můţe jednat o zajímavý fakt 

v dalších kolech této ankety, kde uţ poměr mezi ţenami a muţi dopadne (a já 

doufám) jinak. 

 

15.  Závěr 

Úkolem mé práce bylo po nastudování materiálů týkající se tvorby ankety tuto 

anketu sestavit, navrhnout pro ni mediální platformu (internetový dotazník), 

zajistit sběr dat od respondentů a zprostředkovat uloţiště pro tyto záznamy. 

Z grafových výsledků můţeme prezentovat všechny informace, které nás zajímaly 

při zhotovování tento ankety a předvést je tak veřejnému publiku. 

Pokud by se tato práce měla vyuţít ke sběru dat pro více předmětů, není pro tento 

fakt momentálně znám ţádný problém a stránka je k  tomuto účelu i  navrţena. 

Stačí v „Modu Admin“ ručně přidat název nového předmětu a nahrát k  němu 

potřebný seznam studentů, vyučujících a další potřebná kritéria schválena 

vedením katedry.  

Pokud by tato webová anketa pracovala  jako sběrnice informaci nejen pro 

Statistiku, moţná by přišlo dobré na stránku uvést i hlasování v  anglickém 

jazyce, aby se mohli zúčastnit i studenti  programu Erasmus. 

Analýza vybraných závislostí zde byla uvedena. Jejich počet však značně 

ovlivněn ztrátou informaci o přednáškách. Dobrá příleţitost se naskytla u otázky, 

jestli studenti navštěvovali cvičení. Tento sloupec ovšem obsahuje samé kladné 

hodnoty (ANO, neboli 1) a tak tuto variantu nemůţeme pouţít, protoţe 

neobsahuje hodnoty opačného významu důleţité pro modelování dané závislosti.  

Z tohoto elementu je však zřejmé, ţe studenti vyplňovali mou anketu ve velké 

míře přímo na svých cvičeních  a dokazuje to tak pozitivní vliv cvičících na své 

studenty. Tímto děkuji všem zúčastněným cvičícím i dalším pedagogům, kteří mi 

s administrací této práce jakkoliv pomohli.  
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17. Přílohy 

 

Ukázka navržení a grafického zpracování dotazníku pro evaluaci 

vysokoškolské výuky  

 

Zde můţete nahlédnout na první verzi webové ankety. Další verze jiţ byla 

upravena po gramatické stránce a přibylo i logo Vysoké školy Báňské.  
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Textové hodnocení dotázaných studentů na otázku: „Jaký máte názor na řeč 

těla a projev svého cvičícího?“  

Názory studentů byly upraveny pouze gramaticky (byla doplněna interpunkce) . 

U cvičících byly ručně doplněny jejich akademické tituly.  

Validita jednotlivých výpovědí můţe být dokázána záznamem databáze.  

 

Ing. Kateřina Janurová  

Váš názor na řeč těla a projev cvičícího? 

 Občas trošku nervózní, ale nic závažného. 

 Výborné, perfektně uměla zaujmout a vysvětlit danou látku 

 Super 

 

Ing. Pavlína Kuráňová  

Váš názor na řeč těla a projev cvičícího? 

 Mluví strašně rychle 

 Úplně v pohodě 

 Neutrální 

 Dobrý 

 

RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. 

Váš názor na řeč těla a projev cvičícího? 

 Průměr. Přijde mi ale zbytečné probírat na cvičeních to, co se dělalo na 

přednáškách - je pak méně času. Chtělo by to mít prostor vlastního počítání, ne jen 

pasivní opisování z tabule. 

 Super 

 Dobré 
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 Výborné vysvetlovanie a prijemné vystupovanie 

 Jedny z nej cvičení 

 OK 

 profesionální 

 projev byl dobrý 

 Výborný. 

 Zaujímave príklady, názorné vysvetlovanie grafmi na tabuli 

 Som spokojný s cvičícím 

 Skvělý, nemam co dodat 

 bezvadný cvičící, skvěle vysvětlil a případné omyly studentů dokázal vysvětlit pro? 

Jsou špatné a jak postupovat aby byly správné (mluvím o panu Jahodovi, kterého tímto 

velmi chválím) 

 normální 

 

Mgr. Lenka Přibylová  

Váš názor na řeč těla a projev cvičícího? 

 OK 

 Nedá se srovnat s přednášející. Projev byl nezáživný a méně pochopitelný. 

 Solventní projev bez zbytečných emocí ale někdy trošku uspávací 

 Extrémně rychlý projev, monotónní, nestrukturovaný, bez zájmu 

 

Ing. Adam Zdráhala  

Váš názor na řeč těla a projev cvičícího? 

 ochotně upozorňuje na příklady z praxe, pak již ale není dostatek času na samotné 

cvičení 

 nic moc, moc jsem mu nerozuměl, nezněl vůbec přesvědčivě? 

 nemám výhrady  
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Ing. Ondřej Grunt 

Váš názor na řeč těla a projev cvičícího? 

 Začínající cvičící 

 Občas nejistý, ale kvalitní projev 

 5 = ( 

 Na předchozí otázku a i na tuto mám odpověď ano i ne. Cvičící se snažil a poskytoval 

nám své materiály (přípravu na cvičení), takže ano, ale na stranu druhou se mi učilo lépe 

z těchto materiálů, než ze cvičení :-). 

 Nejsem si jist, kolik má zatím pan Grunt zkušeností (předpokládám, že mnoho ne), ale na 

mně působil dosti nejistě a nepřipraveně.  Na druhou stranu mu nelze upřít snaha látku 

vysvětlit a dodat materiály potřebné k jejímu pochopení. Na jeho cvičeních bych ocenil 

více práce se Statgraphicsem a jeho využití v kontrolních testech. 

 

 

 

 

 

 


