Zpráva o hodnocení výuky v bakalářském a magisterském studijním
programu na Fakultě výtvarných umění VUT v letním semestru
akademického roku 2018/2019

1. Úvod
Hodnocení výuky v letním semestru akademického roku 2018/2019 proběhlo na FaVU VUT stejným
způsobem jako v předchozích letech. Legislativní rámec hodnocení je dán směrnicí č. 73/2017 Pravidla pro
hodnocení vzdělávací činnosti studenty, absolventy VUT a zaměstnavateli (dále jen směrnice) a v době, kdy
byla anketa studentům zpřístupněna, také pokynem děkana č. 4/2019 Pravidla pro zveřejňování hodnocení
vzdělávací činnosti studenty FaVU VUT (dále jen pokyn děkana). Stejně jako v minulých letech bylo
studentům umožněno hodnotit pouze absolvované předměty, nikoli vyučující. Předmětová anketa byla
studentům zpřístupněna bezprostředně po ukončení výukové části semestru, aby tak byla možnost zachytit
také odpovědi studentů, kteří po letním semestru řádně ukončují studium obhajobou závěrečné práce (od
11. května do 21. června 2019) prostřednictvím informačního systému (StudIS). Každý student měl právo
zúčastnit se hodnocení anonymně. Několikanásobná účast jednoho studenta při hodnocení jednoho
předmětu byla vyloučena.
2. Účast v anketě
Účast v anketě byla výrazně vyšší než v minulých semestrech, což přičítáme právě tomu, že anketa byla
zveřejněna bezprostředně po výukové části semestru a studenti byli k účasti v anketě opakovaně vyzýváni.
Celkově se ankety zúčastnilo 20 studentů, z toho 17 z bakalářského stupně studia a 3 z magisterského
stupně studia. Přestože došlo oproti minulým letům, jak již bylo řečeno, k výraznému nárůstu účasti, ta stále
nedosáhla v průměru ani 10 procent potenciálních hodnotitelů. Do budoucna bude třeba dále zapracovat na
zvýšení motivace k účasti a stále je k úvaze kombinace online ankety s jinými formami získávání zpětné
vazby.
3. Seznam otázek a hodnocení předmětů
Stávající anketa je postavena tak, že pro všechny předměty, bez ohledu na jejich velmi rozdílný charakter,
operuje se stejnou sadou otázek: Do jaké míry byl pro Vás předmět přínosný?, Jaká byla dostupnost
kvalitních studijních materiálů?, Byl(a) vyučující na výuku připraven(a)?, Dokázal vyučující probíranou látku
vysvětlit?, Byl vyučující ochotný komunikovat se studenty (konzultace, odpovědi na dotazy, vysvětlení
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nejasností u písemných prací apod.)?, Dodržoval vyučující pravidla pro bodové hodnocení a organizaci
výuky stanovené na začátku semestru?
I když jsou otázky v anketě obecně vymezeny jako dotazy týkající se vyučovaného kurzu, je zjevné, že
předmětem většiny z nich je hodnocení vyučujícího. Na tyto otázky lze odpovídat jednak slovně, jednak
pomocí číselného hodnocení na stupnici 1 až 6 (od nejlepšího po nejhorší hodnocení). Výsledná číselná
hodnocení výuky za letní semestr 2018/2019 na FaVU VUT se pohybují v rozmezí od 1,0 (více než třetina
z 61 hodnocených předmětů) po 3,5, ovšem zde se jedná o jedinou odpověď a pohybujeme se tak mimo
statisticky relevantní údaje. Již tradičně nízké hodnocení při relativně reprezentativním počtu 8 respondentů
měl předmět Informační výchova – informační gramotnost (2,94).
4. Dostupnost výsledků hodnocení pro členy akademické obce fakulty
Podmínce zveřejnění výsledků studentského hodnocení výuky členům akademické obce, tak jak je
stanoveno pokynem děkana (účast alespoň 20 % při účasti alespoň 5 respondentů), vyhovělo hodnocení
jediného předmětu – Angličtina B1 nižší (letní), který měl při účasti 8 respondentů (20 %) hodnocení 1,48.
Výsledky ankety jsou garantům předmětů a vyučujícím zpřístupněny v interní části webových stránek fakulty.
Akademické vedení fakulty, garanti předmětů i vyučující byli s výsledky a se závěry hodnocení ankety
seznámeni na poradě pedagogů dne 6. 11. 2019.
5. Hlavní závěry vyplývající z hodnocení a jejich případné zohlednění ve vzdělávací činnosti fakulty
V letním semestru akademického roku 2018/2019 bylo na FaVU VUT v bakalářském a magisterském stupni
studia vyučováno celkem 223 předmětů (z toho 96 předmětů Oborový ateliér). Hodnocením přitom prošlo 62
předmětů (z toho celkem 16 předmětů Oborový ateliér). Došlo tedy jak k výraznému nárůstu počtu
hodnocených předmětů obecně (28 %), tak k nárůstu počtu hodnocení předmětu Oborový ateliér. Celkový
průměr hodnocení byl 1,40, tedy velmi vysoký, ovšem stále na hraně statistické významnosti. I nadále je
problémem ankety faktická absence slovních komentářů a otevírá se tak prostor pro debatu, zda přece jen
neformulovat otázky tak, aby nepřinášely pouze hodnocení na bodové stupnici, ale vedly studenty ke
konkrétnějšímu hodnocení, např. volbou z variant slovních odpovědí.

za akademické vedení fakulty
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. a MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.

Fakulta výtvarných umění VUT / Údolní 244/53 / 602 00 / Brno
T: 541 146 850 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.favu.vut.cz / favu@ffa.vutbr.cz

2/2

