
Metodika hodnocení programů kandidujících
subjektů v oblasti vzdělávání

Hodnocení programu je nastaveno tak, že zohledňuje jak komplexnost obsahu programu v
daných oblastech (šířku pokrytí tématu, “kvantitu”), tak ale i míru podrobnosti, a tedy
představy o konkrétních řešeních (“kvalitu”). Přísliby v programech hodnotíme bez
zohlednění jejich ekonomické náročnosti či politické průchodnosti apod.

Výsledné hodnocení je tedy informací o tom,
- jak moc se kandidující subjekt tématu věnuje,
- jak moc je seznámen s problémy, které je potřeba řešit,
- jak podrobnou má představu o řešení problémů v dané oblasti, a
- zda by mohla mít subjektem navrhovaná řešení na danou oblast pozitivní dopad.

Hodnocení obsahu programu

Analyzovali jsme zveřejněné programy kandidujících subjektů, které v některém z
předvolebních průzkumů od jara do srpna (včetně) roku 2021 dosáhly 2 %. V programech
jsme identifikovali pasáže, které jsou relevantní k Domácím úkolům, rozdělili je podle míry
specificity (obecné sliby, konkrétní cíle, konkrétní opatření) a vyhodnotili, zda pro oblast
znamenají přínos (pozitivní), nebo hrozbu (negativní). Zaměřovali jsme se pouze na
opatření, která souvisejí s doporučeními obsaženými ve výzvě Domácí úkoly 2021.

Hodnotíme jen ty pasáže programů, které mají souvislost s expertními doporučeními v
Domácích úkolech 2021 (není například zahrnuta oblast vysokoškolského vzdělávání či
témata související s obsahem výuky, pokud nejsou přímo spojena s nerovným přístupem ke
kvalitnímu vzdělávání). Nehodnotíme pasáže programu přímo spjaté s kompenzacemi
dopadů epidemie covid-19 a omezené jen na jejich akutní a dočasné řešení. Nehodnotíme
pasáže, které jsou neurčité z hlediska hodnocení pozitivity jejich přínosu.

Hodnocená oblast Hodnocení

Obecný příslib pozitivního cíle
(Slib, který neobsahuje ani přesnější vysvětlení způsobu své realizace,
ale pro oblast představuje přínos.)

+ 0,5 bodu

Příslib konkrétního pozitivního cíle
(Slib, který obsahuje přesnější vysvětlení způsobu své realizace a v

+ 1 bod



budoucnu tak bude možné určit, zda byl slibovaný krok učiněn, nejsou
však zřejmé parametry daného kroku. Pro oblast představuje přínos.)

Příslib konkrétního pozitivního opatření
(Slib, z něhož lze odvodit konkrétní opatření včetně jeho základních
parametrů. Pro oblast představuje přínos.)

+ 2 body

Obecný příslib negativního cíle
(Slib, který neobsahuje ani přesnější vysvětlení způsobu své realizace,
ale pro oblast představuje hrozbu.)

- 0,5 bodu

Příslib konkrétního negativního cíle
(Slib, který obsahuje přesnější vysvětlení způsobu své realizace a v
budoucnu tak bude možné určit, zda byl slibovaný krok učiněn, nejsou
však zřejmé parametry daného kroku. Pro oblast představuje hrozbu.)

- 1 bod

Příslib konkrétního negativního opatření
(Slib, z něhož lze odvodit konkrétní opatření včetně jeho základních
parametrů. Pro oblast představuje hrozbu.)

- 2 body

Tabulka bodové hodnoty programových pasáží

Kandidující subjekty následně obdržely známku za Domácí úkol odpovídající bodovému
zisku za obsah svých programů v daném tématu, přičemž pokud se kandidující subjekt
danému Domácímu úkolu v programu věnoval (zisk alespoň 2 bodů za Domácí úkol), získal
v hodnocení za daný Domácí úkol navíc 2 body. Pokud subjekt naopak obdržel záporný
počet bodů za daný Domácí úkol, byl mu jeden bod stržen.

Známka Minimální bodový zisk

Excelentní (1+)
(Program je celkově, či v dané oblasti výrazně
nadprůměrný.)

Hodnota odpovídající 1,9 násobku průměrného
bodového zisku všech hodnocených subjektů

zaokrouhlená na půlčísla.

Výborný (1)
(Program je celkově, či v dané oblasti
nadprůměrný.)

Hodnota odpovídající 1,5 násobku průměrného
bodového zisku všech hodnocených subjektů

zaokrouhlená na půlčísla.

Velmi dobrý (1-)
(Program je celkově, či v dané oblasti mírně
nadprůměrný.)

Hodnota odpovídající 1,25 násobku
průměrného bodového zisku všech

hodnocených subjektů zaokrouhlená na
půlčísla.

Chvalitebný (2)
(U celkového hodnocení může být průměrováním i
2-. Program je celkově, či v dané oblasti průměrný.
Nevyniká.)

Hodnota odpovídající průměrnému bodovému
zisku všech hodnocených subjektů

zaokrouhlená na půlčísla.

Dobrý (3)
(Program je celkově, či v dané oblasti podprůměrný,
ale obvykle stále obsahuje buď konkrétní opatření,

Hodnota odpovídající 0,75 násobku
průměrného bodového zisku všech

hodnocených subjektů zaokrouhlená na



nebo obsáhlejší byť obecné pokrytí oblasti.) půlčísla.

Uspokojivý (3-)
(Program je celkově, či v dané oblasti podprůměrný,
v případě hodnocení témat však stále téma částečně
pokrývá.)

Hodnota odpovídající 0,5 násobku průměrného
bodového zisku všech hodnocených subjektů

zaokrouhlená na půlčísla.

Neuspokojivý (4)
(U celkového hodnocení může být průměrováním i
4-. Program je stručný, kusý, převážně obecný,
případně se tématu věnuje jen velmi povšechně.)

Hodnota odpovídající 0,1 násobku průměrného
bodového zisku všech hodnocených subjektů

zaokrouhlená na půlčísla. Nejméně však 1 bod.
(Pokud není jednoho bodu dosaženo, zhoršuje

se známka o půl stupně).

Nedostatečný (5)
(Program obsahuje jen naprosté obecné minimum,
pokud vůbec něco týkající se sledovaného tématu.)

Hodnota menší než 0,1 násobku průměrného
bodového zisku všech hodnocených subjektů

zaokrouhlená na půlčísla.

Tabulka výpočtu známky za Domácí úkol.1

Výpočet výsledné známky za obsah programu

Výsledná známka byla spočítána jako vážený průměr známek za jednotlivé Domácí úkoly,
přičemž “malé pětky” udělované za to, že se subjekt v programu vůbec nevěnuje
minoritnímu Domácímu úkolu, měly váhu jen 0,1.

Domácí úkol Váha Odůvodnění snížení váhy

Domácí úkol 1 0,5 Minoritní DÚ: Zahrnuto v
programech menšiny stran.

Domácí úkol 2 0,5 Minoritní DÚ: Zahrnuto v
programech menšiny stran.

Domácí úkol 3 1 -

Domácí úkol 4 1 -

Domácí úkol 5 1 -

Financování 0,5 Doplňkový Domácí úkol.

Tabulka: Váhy známek za jednotlivé Domácí úkoly

Hodnocení podpory expertních doporučení

1 Do průměru se počítají jen strany, které získaly nenulový počet bodů.



Subjektů kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021, které v některém z
předvolebních průzkumů od jara do srpna (včetně) roku 2021 dosáhly 2 %, jsme se v
dotazníku ptali, zda podporují experty formulovaná doporučení2 z Domácích úkolů 2021.
Kandidující subjekty měly možnost tezím vyjádřit podporu ("ANO, podporujeme."), nebo
nevyjádřit (“V této chvíli o podpoře neuvažujeme.”). Zároveň měly kandidující subjekty
možnost vyjádřit zájem na aktivní podpoře tématu v budoucnu (“ANO, oblasti se aktivně
věnujeme/plánujeme aktivně věnovat”) a také mohly doplnit komentář.

Hodnocená oblast Hodnocení

Podpora teze
("ANO, podporujeme.")

+ 1 bod

Aktivní podpora tématu
(“ANO, oblasti se aktivně věnujeme/plánujeme
aktivně věnovat”)

+ 2 body

Komentář vyjadřující závazek k pozitivnímu
postupu nad rámec teze

+ 0,5 bod

Komentář relativizující podporu teze (bez
pozitivního návrhu vlastního jiného řešení)

- 0,5 bodu

Tabulka bodové hodnoty odpovědí na dotazník3

Kandidující subjekty následně obdržely známku odpovídající bodovému zisku spočítanému
na základě odpovědí na dotazník.

Známka Bodová hranice

Excelentní (1+) Zisk více bodů, než je maximální bodový zisk za přihlášení se k podpoře všech
tezí a deklaraci aktivní podpory tématu. (Oceněny subjekty, které také doplní
pozitivní komentáře.)

Výborný (1) Zisk maximálního počtu bodů odpovídající počtu bodů za přihlášení se k
podpoře všech tezí až na jednu a deklaraci aktivní podpory tématu.

Chvalitebný (2) Zisk maximálního počtu bodů odpovídající počtu bodů za přihlášení se k
podpoře všech tezí až na jednu.

Dobrý (3) Zisk bodů odpovídající podpoře alespoň poloviny tezí (v případě lichého počtu
tezí zaokrouhlováno na nižší číslo).

Dostatečný (4) Zisk bodů odpovídající podpoře více než jedné teze a méně než zisk počtu bodů
nutných k získání známky 3.

Nedostatečný (5) Zisk 1 bodu a méně.

3 Nehodnotili jsme komentáře obsahově totožné s obsahem programu strany.
2 Stejná, k jejichž podpoře se hlásí jednotliví kandidáti.



Tabulka výpočtu známky za dotazník. V případě překrývajících se hranic bodových zisků u
jednotlivých známek je upřednostněna lepší známka.

Výpočet výsledné známky za obsah programu

Výsledná známka za téma je vypočtena jako vážený průměr známky za obsah programu
(váha 0,55) a za odpovědi na dotazník (váha 0,45), přičemž výsledné číslo, mnohdy desetinné
(hrubá známka) bylo zaokrouhleno na nejbližší “půlstupeň”4.
Dodatečné podmínky:

- Známka za dotazník nezhorší výslednou známku o více než půl stupně oproti
známce za obsah programu subjektu a nezlepší ji o více než jeden stupeň.

- Pokud subjekt celkovým součtem bodů nedosahoval ani na průměrný zisk bodů a
zároveň mu byla výpočtem udělena známka 3 a lepší, byla mu výsledná známka
snížena o půl stupně.

- Pokud se subjekt v programu věnuje všem Domácím úkolům a je celkově hodnocen
známkou 1, byl jeho program hodnocen jako excelentní (1+).

Metodologické poznámky

Přesné poloviny při zaokrouhlování zaokrouhlujeme na lepší známku (1,25=1; 2,75=2-
apod.). Současně zaokrouhlujeme kvůli klasifikační stupnici na půlčísla (tzn. 1,3=1,5;
1,7=1,5; 1,8=2 apod.).

4 “1-” odpovídá číslu 1,5, tzn. 1,4 = 1-; 1,2 = 1 apod.


