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Standardní informace k anketě za léto 2010/2011

 Otevření ankety 16.5. 2011

 Uzavření ankety 3.10.2011

 Anketa bude otevřena pro studenty, kteří ukončili 

předmět a po ukončení zkouškového období (tj. 2. 9. 

2011) bude přepnuto do módu „pro zapsané“.
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Zvýšení výpovědní hodnoty ankety, připomínka

Z návrhů pedagogické komise z ledna 2011

 Doplnit kritéria, kdy se výsledky ankety počítají a plně zobrazují. 
Návrh: Výsledek je relevantní, pokud je účast alespoň 20 procent a 
alespoň 5 opovědních lístků 

 Zcela vypustit výstup "Učitelé dle pořadí" z webové prezentace. 

 Z celkových známek pedagogů spočítat průměr, horní a dolní 
kvartil. K celkové známce pedagoga přidat poznámku: Průměr za 
fakultu je x0, většina hodnocených je v rozsahu [a,b].  

 Počítat průměr vyučujícího zvlášť přes jeho známky za přednášení 
a jeho známky za cvičení …

 Ignorovat známky za zkoušení,…
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Zvýšení výpovědní hodnoty ankety, připomínka 

 Postup*:

– Projednat návrhy v pedagogické komisi senátu resp. v senátu

– Projednat návrhy v grémiu vedoucích pracovníků a v kolegiu 

děkana

– Dát pokyn k realizaci

 Krůček na cestě jak zvýšit:

– výpovědní hodnotu výsledků ankety pro zlepšení kvality výuky

– zájem studentů o anketu

– zájem učitelů o zveřejňování názorů studentů

* Předběžné kladné vyjádření správce ankety již mám
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Trochu historie

 Předchozí AS FEL požádal vedení FEL 29. 1. 2010 o zrušení 

procentní hranice pro zveřejnění výsledků Ankety …

 Proděkan se dotázal na oprávněnost vedení ČVUT: 

– Stanovisko právního oddělení ČVUT: Zveřejněním anketních 

lístků obsahujících nepodložená tvrzení … by mohlo být 

považováno na trestný čin pomluvy dle § 184 trestního zákona: 

…bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok..

– Stanovisko prorektora ČVUT: Stanovisko právního oddělení je 

správné. Anketní lístky nelze plošně zveřejnit.

 Ale i přesto…
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Trochu historie - řešení na FEL

 Vedení fakulty i přes negativní stanovisko ČVUT akceptovalo 
požadavek senátu  a našlo řešení:

– Zaslání  ankety separátně jednotlivým učitelům k vyjádření

– Vyvěšení výsledků ankety se slovními komentáři těch učitelů, 
kteří s tím vyslovili souhlas

 Nicméně i přesto se před volbami do senátu FEL v březnu 2010 
objevila pro kandidáty tato otázka:

– „Jaký je váš názor na pokus o likvidaci ankety v podání doc. 
Jelínka?“

 Právní problém ankety není stále na úrovni ČVUT uspokojivě 
vyřešen v souladu se zákony:

– Prioritní úkoly prorektora roku 2011 

• Zakotvení Studentské ankety do legislativy ČVUT
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Využití výsledků ankety na fakultách ČVUT

Fakulta zveřejnění číselných 

výsledků

zveřejnění stud. 

komentářů

FSv

FS

FEL

FJFI

FBMI

FIT

FD

FA
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Využití výsledků ankety na fakultách ČVUT

Fakulta zveřejnění číselných 

výsledků

zveřejnění stud. 

komentářů

FSv bez omezení absolutní zákaz 

FS zákaz < 10 stud. zákaz < 10 stud.

FEL

FJFI zákaz < 20% zákaz < 20%

FBMI zákaz < 20% zákaz < 20%

FIT

FD zákaz < 20% zákaz < 20%

FA anketu nevyužívá anketu nevyužívá
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Využití výsledků ankety na fakultách ČVUT

Fakulta zveřejnění číselných 

výsledků

zveřejnění stud. 

komentářů

FSv bez omezení absolutní zákaz 

FS zákaz < 10 stud. zákaz < 10 stud.

FEL bez omezení * zveřejnění, je-li 

souhlas

FJFI zákaz < 20% zákaz < 20%

FBMI zákaz < 20% zákaz < 20%

FIT bez omezení * zveřejnění, není-li 

nesouhlas 

FD zákaz < 20% zákaz < 20%

FA Anketu nevyužívá Anketu nevyužívá

varování < 20%
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Postoj pedagogů FEL ke zveřejňování studentských 

komentářů 

61%

39%

39%

Dali souhlas

27%

v senátu

v grémiu

ve vědecké radě

Učitelé

v akademické obci
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Děkuji za pozornost
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Trochu historie 2 - z právního rozboru ankety

 Cílem ankety není zveřejnění vyplněných anketních lístků

 Pokud Statut FEL rozšíření pravomoci AS ve smyslu požadavku na 

zveřejnění závěrů ankety neobsahuje, pak jde o požadavek nad rámec 

zákonných pravomocí 

 Zveřejněním anketních lístků obsahujících nepodložená tvrzení o 

konkrétních osobách porušující jejich občanskou čest na webu ČVUT 

by mohlo být považováno na trestný čin pomluvy dle § 184 trestního 

zákona 

 § 184: "Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou 

měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v 

zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou 

vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.„
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Trochu historie 3 - stanovisko prorektora pro pedagogiku

 Stanovisko právního oddělení je správné. Anketní lístky nelze plošně 

zveřejnit.

 Stanovisko lze je zveřejnit pro vedoucí kateder a ústavů s tím, že příslušný vedoucí 

pracovník bude zavázán k provedení následujících operací:

– Provést vyhodnocení výsledků ankety v rámci pracoviště (lze přizvat i studenty). K 

tomu je třeba udělat dvě předběžná opatření:

• Prověřit závěry ankety, které jmenovitě kritizují způsob výuky nebo chování 

pedagoga (eventuálně uvádějí jeho negativní kroky).

• Projednat anketní lístek s označeným pedagogem.

– Pak následuje závěr - odebrání prémií, rozvázání ...apod. a o tom všem může 

informovat senát i studenty.
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Předpisy 

 Zákon §17, 1, e, Vnitřní předpis veřejné vysoké školy
– vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení činnosti vysoké školy,

 Statut ČVUT, 15-5
– 5. Součástí hodnocení vzdělávací činnosti jsou ankety studentů, pořádané 

v každém akademickém roce.

 PPSP, 34, 3
– 3. Student má právo účastnit se ankety pro hodnocení studia a seznámit 

se se všemi výsledky této ankety.

 § 184 trestního zákona 
– : "Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou 

ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, 

narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok.„


