
4D model garance kvality 
Nástroj pro posílení a sjednocení kvality obsahu portálu MEFANET 

 

 

Krok 1 – Typologická klasifikace 
Každé dílo lze nezpochybnitelně zařadit do jedné z kategorií 

• Skripta a návody 
• Edukační weby a atlasy 
• Digitální video 
• Prezentace a animace 
• Obrazový materiál – kasuistiky 
• E-learningové kurzy (LMS) 

 

Krok 2 – Recenzní řízení 
Dílo, které projde recenzním řízením, splňuje předpoklady a podmínky autorského díla na dané 
fakultě. 

• Vhodný edukační formát 
• Správné citace použitých zdrojů 
• Zaručena odbornost 
• Kladný posudek od typicky dvou nezávislých oponentů 
• Dostupný vzor posudku (v budoucnu plánovaná podpora v rámci backoffice) 

Krok 3 – Klasifikace podle využitelnosti 
Tutor, uznávaný odborník z daného oboru, určí, kam v rámci stanovené hierarchie dílo zařadit. 
Popřípadě doporučí autora pro sekci, kde je přesvědčen, že výukový materiál chybí. 

 



• Základní úroveň (Undergraduate) - díla vhodná pro bakalářské a magisterské studium 
• Pokročilá úroveň (Graduate) – díla vhodná pro absolventy, pokročilá úroveň studia 
• Specializační úroveň (Advanced Graduated) – díla vhodná pro absolventy, kteří se hlouběji 

zajímají o danou problematiku 
• Komplexní úroveň (Complex) – díla komplexně pokrývající všechny předchozí úrovně 
• Jiná (Other) – díla, která neprošla recenzním řízením 

Krok 4 – Skóre pro samostudium 
Každý uživatel bude moci ve dvou krocích u díla ohodnotit celkovou vhodnost daného díla pro 
samostudium.  

1. identifikace uživatele, kde se sám zařadí do jedné ze tří kategorií: 
• bc. student, mgr. Student 
• absolvent bc. nebo mgr. Studia 
• postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, …    

2. samotné uživatelské hodnocení vhodnosti pro samostudium 

• škála  1 – 10, kde 10 je nejvhodnější dílo z pohledu samostudia 

Podle zařazení uživatele a umístění materiálu podle využitelnosti se pomocí stanovených vzorců urči 
výsledné číslo v rozmezí 1 – 100, které se bude započítávat do celkového průměrného hodnocení 
díla. Vzorce jsou použity proto, aby se odlišila váha hodnotícího uživatele podle toho, co hodnotí. 

Př.: Hodnocené dílo je v kategorii základní materiál. Nejvyšší váhu bude mít hodnocení studentů, nižší 
poté absolventů postgraduálních studentů. 

Graficky bude průměrné hodnocení vhodnosti pro samostudium reprezentované číslem v procentech. 
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