
Zápis z on-line jednání komise HVS dne 11. 5. 2021 od 17.00 hod. 

Omluveni: PhDr. M. Chval, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. A. Kucharská, Ph.D., PhDr. E. Vachudová, Ph.D., 
T. Vonšovský 

1. Návrh harmonogramu HVS na LS 2020/2021 

na základě termínů HVS z LS 2019/2020 se komise dohodla následovně: 

- studenti doporučují začít s hodnocením dříve než v červnu 
- komise se dohodla na novém termínu začátku, a to 31.5.2021 
- konec hodnocení 12.7. z důvodu stále probíhajícího zkouškového období, které je 

prodlouženo do 31.7. 
 

2. Otázky 
- je vhodné dodržet škálu stejnou, jak tomu bylo v ZS (v loňském LS byl problém se 

škálami, které neodpovídaly technickému řešení aplikace) 
- v LS bývá menší účast studentů v HVS 
- komise souhlasí s formou otázek i škálováním  

Obecné otázky: více se zaměřit na metodiku 

- Doc. Černochová navrhuje vložit otázku: Zda způsob výuky byl pestrý, interaktivní, zda 
studenti mohli být aktivní v hodinách, způsob provedení hodiny 

- Otázky na paralelky – ponechat stejné jako v ZS 

Otázky na studium: 

- z posledního hodnocení jsou otázky hodnotné, studenti na ně dobře reagovali 
- studenti jsou spokojeni, že mohli ocenit nejlepšího učitele, OVV s ohodnocenými učiteli 

dále pracovalo a studenti měli dobrý pocit, že tento vyučující byl odměněn 
 

3. PR 
- oslovení studentů přes mail se osvědčilo, vždy po odeslání mailu byl nárůst hodnocení 
- SOR – budou hodnocení opět připomínat ve studijních skupinách 
- studenti nevidí svoje vlastní komentáře, a to je demotivuje, dr. Nečasová je v kontaktu 

s FF, která slíbila nápravu 
- učitelé by měli více podněcovat studenty na výuce, aby se zapojili do hodnocení 

 
4. Zaměření na statistické hodnocení 

- prozatím nebylo akcentováno, primárně se PedF zaměřilo na kvalitu výuky 
- v případě malé návratnosti hodnocení by se vyučující ani vedoucí kateder neměli 

vyhýbat vyjádření k hodnocení takového předmětu s odůvodněním, že je malá účast na 
hodnocení. Studijní proděkanky upozorní na tuto skutečnost vedoucí kateder i garanty 
SP, aby se i k předmětům hodnoceným malým množstvím studentů, pokud možno 
vyjádřili. 

 
5. Ostatní 

- RUK také vyvíjí HVS, dr. Kadrnožková zjistí do příštího jednání komise HVS na RUK 
bližší informace ke strategii RUK na HVS 

- studijní proděkanky připraví vydání OPADu k harmonogram HVS a dr. Vachudová 
založí další anketu včetně otázek 

- návrhy či další připomínky lze vkládat do dokumentů v MS Teamsech 

 

Zapsala: T. Šturmová 

Verifikovaly: P. Nečasová, M. Mužáková 


