Návod na vyhodnocení evaluací prováděných přes Moodle.

1. Pomocí stejných přihlašovacích údajů, které používáme při přihlašování se do
univerzitního emailu, se na adrese elearning.math.upol.cz přihlásíme do Moodlu.
2. Z nabídky nám přidělených předmětů vybereme ten, jehož evaluaci chceme vyhodnotit.

3. V podokně NAVIGACE vlevo na obrazovce rozklikneme Téma 12. V nabídce se nám objeví námi
vložené studijní opory pro dvanáctý výukový týden a také EVALUACE ZS 2011/2012, kterou si
kliknutím otevřeme.

4. Na nově otevřené stránce klikneme na záložku ANALÝZA.

5. Kliknutím na tlačítko v horní části obrazovky si výsledky evaluace necháme vyexportovat do
Excelu. Otevře se nám soubor s názvem feedback.xls.

6. V souboru feedback.xls najdeme dva listy: EVALUACEZS20112012 a detailed. Na listu
EVALUACEZS20112012 najdeme agregované údaje za všechny hodnotitele dohromady. Na listu
detailed jsou výsledky evaluace rozepsané za každého hodnotitele zvlášť. Pro vyhodnocení
evaluace nám postačí list EVALUACEZS20112012.
7. Otevřeme si soubor Evaluace_vyhodnoceni.xls, který se používal pro vyhodnocení evaluací už
v akademickém roce 2010/2011 a vyplníme základní údaje o hodnoceném předmětu (jméno,

zkratka, vyučující). V souboru feedback.xls na listě EVALUACEZS20112012 označíme řádek
hodnot odpovídající první otázce a zkopírujeme (viz následující obrázek).

8. V souboru Evaluace_vyhodnoceni.xls označíme sloupec matice odpovídající první otázce. Vlevo
nahoře na liště si rozklikneme nabídku VLOŽIT a vybereme možnost TRANSPONOVAT.
Zkopírovaná data se nám vloží do příslušného sloupce.

9. Postup opakujeme pro další otázky. Takto vložíme do matice v souboru
Evaluace_vyhodnoceni.xls hodnoty do všech sedmi sloupců.
10. Vyplňování formuláře Evaluace_vyhodnoceni.xls pokračuje vyplněním tabulky Tempo přednášek
(hodnoty opět nalezneme v souboru feedback.xls) a kolonek Poznatky z absolvovaných
předmětů, Nej-přednáška a nej-cvičení, Probírat pomaleji, Více procvičovat, Přednášky-změnit,

Přednášky-ponechat, Cv-změnit, Cv-ponechat, Další připomínky a komentáře. Jako podklad nám
slouží údaje v souboru feedback.xls. Vše shrneme v kolonce Vyvozené závěry.
11. Kvůli lepší identifikaci soubory Evaluace_vyhodnoceni.xls a feedback.xls přejmenujeme např. na
Evaluace_vyhodnoceni_M1.xls a feedback_M1.xls a oba odešleme na adresu
MAPLIMAT@seznam.cz.

