Komise pro hodnocení výuky studenty
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Přítomni: M. Burian, M. Kadrnožková, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová,
K. Polcarová, D. Pražák, V. Teodoridis, E. Vachudová, J. Vais
Omluveni: D. Čechová, M. Chvál
1. Zveřejnění výsledků v předchozích letech
•

Nyní nejsou zpřístupněny výsledky HVS za ak. rok 2016/2017 – starší verze HVS na
adrese: hopdnoceni.pedf.cuni.cz (z důvodu upozornění RUK na bezpečnostní chybu),
FF UK pracuje na převodníku dat, aby mohly zůstat zveřejněny i výsledky i
z předchozích let.

2. Vyhodnocení HVS za ZS 2018/2019
•

•

•
•

•

J. Vais: harmonogram HVS (zvážit prodloužení termínu hodnocení, zejména kvůli
studentům, kteří skládají zápočty a zkoušky až na konci zkouškového období, a rádi by
hodnotili), nyní ukončeno 10. 2. 2019, kdy ještě probíhalo zkouškové období. Komise
s prodloužením termínu souhlasí – nastaven obecný princip harmonogramu HVS:
s koncem zkouškového období konec HVS (zimní semestr), nastavení v letním semestr
ještě k diskuzi.
D. Pražák: setkání SOR ČJL – pětistupňová škála hodnocení a odstraněna možnost
nemohu posoudit; vzhledem k problému s vyhodnocením grafů (procenta) se od této
škály s položkou nemohu posoudit ustoupilo a většina otázek byla zařazena jako
nepovinná. Návrh řešení: oslovit FF UK, zda to lze vyřešit centrálně, když dodáme
odpověď nemohu posoudit.
M. Burian: SOR TV – relevantní zpětná vazba studentů k hodnocení vybraných
předmětů (zejména plavání), ale relativizování výsledků ze strany vedoucího katedry.
V. Teodoridis: závěrečné vyjádření by měl psát vedoucí katedry společně s garantem
studijního programu; P. Nečasová – první semestr, kdy se do vyjádření zapojili i garanti
studijního programu; příští semestr – bližší spolupráce vedoucího katedry a garanta
studijního programu (nutná spolupráce a podpis obou).
A. Kucharská: každý garant studijního programu bude muset po pěti letech povinně
evaluovat svůj studijní program.

3. HVS v diskuzi na AS UK, studijní komise (D. Pražák)
•

Zveřejňování anonymních komentářů studentů:
o GDPR – není v této věci problém, jedná se o oprávněný zájem;
o hodnocení by mělo být veřejně dostupné pro akademickou obec univerzity –
každý člen akademického obce Univerzity Karlovy by měl mít přístup k datům
HVS, včetně anonymních komentářů; podle předsedy studijní komise AS UK je
tedy možné anonymní komentáře zveřejňovat, není to v rozporu s Řádem pro
hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK;
o Řešení PedF UK: vyčkat na novou verzi Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti
studenty a absolventy UK;
o Diskuze na AS UK ve Studijní komisi o aplikaci hodnocení.

4. Aktualizace OPAD k HVS
•

Dokument bude sdílen pro případné úpravy a komentáře všem členům komise
(P. Nečasová)

5. Příprava HVS pro LS 2018/2019
•
•
•
•

•

•

Otázky na hodnocení předmětů ponechat stejné jako v ZS 2018/2019.
Harmonogram: viz předchozí rok, návrh bude zaslán e-mailem (P. Nečasová,
E. Vachudová, A. Kucharská).
Obecné otázky: vybavenost budovy (vzhledem k plánované rekonstrukci budovy) –
jedna až dvě otevřené otázky; naformuluje V. Teodoridis.
Propagace HVS v LS 2018/2019: posílání e-mailů přímo z aplikace – stanovit si určitá
období, ve kterých budou e-maily posílány; první email pro všechny, potom těm, co
nehodnotili – max. 3x.
Rozdíl mezi návratností dotazníků v prezenční a kombinované formě studia (PS, KS).
Propagace by měla probíhat i v dny, kdy se koná výuka v KS; alespoň jeden letáček na
propagaci HVS zacílit na studenty v KS; e-mail – odlišit pro PS a KS (zdůraznit, že je
zpětná vazba od nich pro nás opravdu důležitá).
ZS 2018/2019: zvlášť otázky pro KS + obecné otázky na fungování a vybavení
knihovny.
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