
Hodnocení výuky



Proč nehodnotíme…..?
• mně už to nepomůže, je mi to „jedno“
Přesto se každý z nás rád podívá na Primáta, aby zjistil, co je tam napsané, případně i napíše něco svého, 
tak proč tedy nehodnotit i na STAGu?

• nevidím hodnocení vyšších ročníků
Toto již není zcela pravda, díky intenzivní práci je možné vidět v současné době alespoň bodové 
hodnocení vyšších ročníků. Pojďme tedy dát této změně smysl a hodnoťme. 

• vyučující neprojevil při výuce zájem o to být hodnocen
Přece nejsme malé děti, ale dospělí studenti, kteří mají právo hodnotit, tak jej využijme a poskytněme 
zpětnou vazbu vyučujícím.

• nevím, zda vyučující četl můj komentář a zda na něj reagoval
V současné době se všichni akademici vyjadřují ke všem podepsaným komentářům, a to nejen vyučující, 
ale také jejich nadřízení. Je možné tyto komentáře dohledat na STAGu (od poloviny dubna 2017).

• nevypovídající otázky
V současné době se otázky předělávají a hodnocení letního semestru 2016/2017 již bude obsahovat 
nové znění otázek.
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Mýty o hodnocení

• nemá to smysl, nic se nezmění
viz slide: Jak hodnocení změnilo výuku

• vyučujícího nezajímá, co si myslí student
viz slide: Jak hodnocení změnilo výuku

• není to anonymní (vyučující vidí, co jsem 
napsal)

viz slide: Jak vypadá vyplněné hodnocení
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Nemá to smysl
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Jak hodnocení změnilo výuku

• Matematické metody v ekonomii

• semináře dříve – všechny příklady se počítaly na papír, 
za pomoci kalkulačky

• semináře dnes – pro výpočty se využívá MS Excel

• malá změna, ale výsledek 

» více procvičených příkladů na seminářích

» vyšší počet úspěšných studentů

• stačilo, aby se studenti nebáli a napsali VĚCNÉ 
hodnocení k průběhu výuky
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Kde a jak hodnotit
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Jak vypadá vyplněné hodnocení

• https://portal.upce.cz/portal/
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Proč hodnotit!

• anonymní!

• zapracování podnětu!

• pozitivní změna do budoucna!
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Vaše dotazy
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srupa@upce.cz

Děkujeme za pozornost.

mailto:srupa@upce.cz

