
EVALUACE VÝUKY NA LF UP V OLOMOUCI 
- 

PODKLADY PRO REALIZACI 
 

Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) 

je důležitou součástí komplexního hodnocení celé fakulty a současně důležitým nástrojem 

ke zkvalitňování výukového procesu na jednotlivých ústavech a klinikách. Je realizována 

formou písemných dotazníků. Hodnocení výuky prostřednictvím elektronického dotazníku na 

webových stránkách UP využívá jen nepatrný počet studentů a tento systém se pro potřeby LF 

UP jeví jako nevhodný z důvodu velmi obtížně realizovatelné zpětné vazby. Stávající systém 

písemných dotazníků je nejvýhodnější a lze konstatovat, že evaluace splňuje svůj 

nejdůležitější úkol, zajištění zpětné vazby a řešení oprávněných připomínek studentů. 

 

K zajištění jednotného zpracování evaluace na fakultní úrovni byl připraven 

aktualizovaný dotazník tak, aby bylo možné hodnotit trendy vývoje v jednotlivých 

ukazatelích na všech pracovištích LF UP. Není podmínkou, aby ústavy a kliniky použily 

navržený dotazník a mohou nadále aplikovat pro evaluaci vlastní formuláře. Je však nutné, 

aby otázky zahrnuté u standardního dotazníku byly vždy obsaženy. 

 

 Aktualizovaný dotazník obsahuje 8 povinných otázek (tyto jsou stejné pro celou LF 

UP) a možnost komentáře, jejichž vyhodnocení, resp. analýza odpovědí studentů, bude 

východiskem pro průběžné sledování kvality výuky na jednotlivých pracovištích a pro 

evaluaci na LF UP jako celku. Vedle povinných otázek mohou jednotlivé ústavy a kliniky 

zařadit i otázky nepovinné (variabilní), které budou reflektovat specifiku jednotlivých 

pracovišť. Pro evaluaci výuky na úrovni LF UP budou však vyžadovány a hodnoceny 

pouze povinné otázky. 

 Evaluace výuky bude prováděna u studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní 

lékařství, a to u českých i anglicky mluvících studentů. V případě zdravotnických studijních 

programů si mohou jednotlivá pracoviště evaluaci výuky provést, ale zpráva nebude 

vyžadována. Vlastní provedení evaluace (před zkouškou, po zkoušce) je ponecháno na 

zvážení jednotlivých ústavů a klinik. 

 

Jednotlivé ústavy a kliniky budou odevzdávat zprávu o evaluaci, která bude 

obsahovat: 

1) souhrnné zpracování všech odevzdaných dotazníků, generované přímo 

v programu Excel (list statistika v souboru „Evaluace-statistické 

vyhodnocení.xls)“ - je možné odeslat na děkanát LF UP vytištěný formulář 

nebo přímo soubor v elektronické podobě, 

2) odpověď na 3 otázky: 

a) celkový počet rozdaných dotazníků v jednotlivých studijních 

programech (Všeobecné lékařství a Zubní lékařství), 

b) jaké byly hlavní připomínky a návrhy studentů v komentářích, 

c) jaké jsou připomínky a komentáře učitelů, event. ústavu/kliniky 

jako celku. 

 

Dále se jeví jako účelné, aby ústavy a kliniky zveřejňovaly zprávy o evaluaci na svých 

webových stránkách. 

 

Česká i anglická verze dotazníku je k dispozici na webové adrese 

http://www.upol.cz/fakulty/lf/evaluace. Soubor „Evaluace - statistické vyhodnocení.xls“ pro 

http://www.upol.cz/fakulty/lf/evaluace


zadávání odpovědí a jejich statistické vyhodnocení v české a anglické verzi je k dispozici na 

stejné webové adrese. 

 

 

Vypracovanou zprávu a event. příslušný elektronický soubor je nutné zaslat nejpozději 

do 31.8. příslušného akademického roku na děkanát LF UP ing. Petře Nakládalové  

(petra.nakladalova@upol.cz). Zprávy je možné zasílat v průběhu celého akademického 

roku. Celková zpráva o evaluaci výuky na LF UP bude zveřejněna na webových 

stránkách LF UP.  

 

 

 

v Olomouci, 28.5.2013 
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Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 
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