
Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 

27. 11. 2018 

 

Přítomni: M. Burian, D. Čechová, M. Kadrnožková, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, 

K. Polcarová, D. Pražák, E. Vachudová, J. Vais 

Omluveni: M. Chvál, V. Teodoridis 

 

Program: 

1. Personální obsazení Komise pro HVS 

● Z Komise pro HVS odstupuje Mgr. Veronika Havelková. 

● Novým členem Komise pro HVS je dr. Eva Vachudová. 

  

2. Vyhodnocení HVS za LS 2018/2019 

●      P. Nečasová představila komisi výsledky za LS 2017/2018 (mírné snížení procenta 

účasti studentů v hodnocení za LS 2017/2018; snížil se počet skrytých komentářů od 

vyučujících a vedení kateder). 

●      Obecné otázky (v LS 2017/2018 zaměřené na práci studijního oddělení) se osvědčily; 

všem výsledkům se studijní oddělení věnovalo na několika pracovních schůzkách. 

●      Dotaz D. Čechové – je technicky možné, když student napíše a podepíše slovní 

komentář, aby se mu snadno zobrazila odpověď vyučujícího? 

●      Jak se počítá procento účasti – z celkového počtu studentů, kteří mohou hodnotit (jsou 

ve stavu „studuje“, tj. 3984 studentů pro LS 2017/2018). 

●       V LS 2018/2019 – méně problematické i ze strany spolupráce s FF UK, všechny 

problémy dr. Vachudová promptně řeší. 

  

3. Harmonogram HVS za ZS 2018/2019 

●      Zahájení hodnocení: 7. 1. 2019 

●      Ukončení hodnocení: 10. 2. 2019 

●      Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: 11. 2. – 24. 2. 2019 

●      Publikace výsledků: 25. 2. 2019 

Do tabulky s výsledky: zahrnout i harmonogram hodnocení (počátek a ukončení hodnocení). 

  

4. Otázky k hodnocení výuky na ZS 2018/2019 

Byla dohodnuta následující podoba otázek: 



1. Formy a metody výuky byly voleny účelně s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. 

(škála číslovaná: souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím) P 

2. Vyučující je v konzultačních hodinách dostupný.  

(škála číslovaná: souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím) N 

3. Splnění požadavků na zakončení předmětu bylo ověřováno v souladu s jejich stanovením v SIS. 

(škála číslovaná: souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím) N 

4. Vyučující uplatňoval ke studentům vstřícný přístup. 

(škála číslovaná: souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím) N 

5. Považuji tento předmět za přínosný pro své další vzdělávání a budoucí praxi. 

(škála číslovaná: souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím) P (pro NMgr. 

studium) 

6. Odpovídají požadavky pro splnění předmětu jeho kreditovému ohodnocení? (otevřená otázka) 

N 

7. Co na předmětu nejvíce oceňujete? Máte nějaká doporučení na zlepšení? (otevřená otázka) N 

 

5. Obecné otázky k hodnocení služeb fakulty/oddělení, letos obecné otázky k současné 

podobě ankety hodnocení výuky studenty – všechny otázky jsou nepovinné a otevřené 

1. Co by podle Vás přispělo k vyšší účasti studentů na hodnocení výuky?  

2. Máte připomínky k počtu otázek? 

3. Máte připomínky k současnému znění otázek? Chybí Vám nějaká? 

4. Vyhovuje vám harmonogram hodnocení výuky, tj. zahájení hodnocení: 7. 1. 2019; ukončení 

hodnocení: 10. 2. 2019; reakce vyučujících před zveřejněním výsledků: 11. 2. – 24. 2. 2019; 

publikace výsledků: 25. 2. 2019? Specifikujte případné problémy. 

5. Máte další připomínky k hodnocení výuky, např. zpětná vazba k hodnocení vyučujícího, 

vedoucího katedry, resp. garanta? 

 

6. Propagace HVS za LS 2018/2019 

·    Zapojit zástupce SOR a spolků 

·    Letáky a sociální sítě – oslovena Eliška Andělová; bude téma sitcomu v režii Tomáše 

Vonšovského (zajistí V. Laufková) 

·    Leták „Grafické peklo“ – vytvoří D. Pražák 

·    Nové video propagující HVS, hotové ideálně do poloviny ledna, na motivy: Bylo to strašný 

vs. Výuka byla xy... Jaké hodnocení si vybereš Ty? (D. Pražák, V. Laufková - navrhujeme 

oslovit doc. Šmejkalovou, dr. Ruska, Mgr. Svobodu za SO a ještě jednoho vyučujícího) 

  

7. Další náměty 



·    Možnost vyučujících položit vlastní otázku – dotaz na FF UK (zda je na to aplikace 

připravená) – P. Nečasová, Eva Vachudová 

·    Chybějící vyjádření vedoucí KDDD – vyučující byli na exkurzi; změna vedoucího 

pracoviště 

·    Rozšíření vyjádření o garanty studijních programů. 

·    Papírová podoba HVS (J. Vais): nápad se týkal jen pilotáže na několika málo předmětech 

na poslední hodině, ne celoplošně. Jednalo by se tedy o souběh papírové a elektronické formy, 

a to jen u několika předmětů. Otázky by měly zůstat bez velkých změn (pro srovnatelnost; 

nesměla by tam být otázka č. 3). Cena – připravit test strojově vyhodnocovatelný není problém, 

stálo by to jen tisk a papíry. Bylo rozhodnuto, že papírová forma dotazníku bude katedrám 

nabídnuta jako doplňková možnost v LS 2018/2019 („výzkum“), do té doby je čas vše 

promyslet a připravit (na příštím setkání komise v únoru / březnu 2019). 

  

Zapsala: V. Laufková                                                                  Revidovala: P. Nečasová 

 


