Podklady pro jednání komise pro hodnocení výuky studenty
12. 4. 2022 od 17.00 hod.
Přítomni: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., Tomáš Dvořák, Bc. Marek Hančin, PhDr. Martin
Chvál, Ph.D., PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D., PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr.
Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D., Karin Polcarová, Alexandr Stropek, Terezie
Šturmová, PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.
1. Seznámení s výsledky hodnocení výuky za zimní semestr 2021/2022
(soubory jsou nahrány v MS Teams)
-

počty hodnotících

-

zhodnocení otázky týkající se praxí

-

informace, že OVV bylo požádáno o rozhovory s oceněnými vyučujícími

2. Aplikace HVS
- proběhlo jednání s FF, kde aplikace pro HVS přešla pod nového pana proděkana pro informační
zdroje dr. Kouru
- FF projevila snahu o lepší fungování aplikace
- aplikace bude pravděpodobně zpoplatněna, čekáme na vyjádření FF
- v současné době probíhají také jednání na RUK ohledně implementace HVS do nového SISu
3. Harmonogram hodnocení výuky studenty za letní semestr 2021/2022 (k diskusi)
-

upravený harmonogram z dob před nemocí Covid

•

23. 5. 2022 (pondělí): zahájení hodnocení

•

24. 6. 2022 (pátek), 8:00: ukončení hodnocení

•

24. 6. 2022 (pátek) – 7. 7. 2022 (čtvrtek): vyjádření vyučujících k hodnocení předmětů
v aplikaci pro hodnocení

•

8. 7. 2022 (pátek) – publikace výsledků

•

8. 7. 2022 (pátek) – odevzdání vyjádření garantů studijních programů a vedoucích pracovišť

•

12. 7. 2022 (úterý) – zveřejnění vyjádření hodnocení garantů studijních programů a vedoucích
pracovišť na webových stránkách…
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4. Otázky
•

OTÁZKY NA PARALELKU
1. Co na předmětu nejvíce oceňujete? Máte nějaká doporučení na zlepšení? (textová odpověď) N
2. Splnění požadavků na zakončení předmětu bylo ověřováno v souladu s jejich jasným stanovením
vyučujícím (v SIS nebo jinou formou komunikovanou ke studentům). (škála) N
3. Vyučující byl studentům dostupný pro individuální konzultaci/komunikaci. (škála) N
4. Formy a metody výuky byly voleny účelně s ohledem na povahu vyučovaného předmětu. (škála)
P

Výše uvedené čtyři otázky navrhujeme ponechat v nezměněné podobě.
Nová otázka:
Jako pátou otázku navrhujeme zařazení otázky na praxe, která byla v předchozím semestru v obecných
otázkách a nebylo možné z nich získat konkrétní informace, které jsou vázány na kódy předmětů.
Doc. Kucharská doporučuje kontaktovat garanty praxí na katedrách, ne všechny praxe jsou absolvovány
do termínu ukončení HVS v LS.
Aplikace umožňuje filtrovat otázky podle druhu studia, ročníku i oboru / programu, proto může být tato
otázka formulována v několika variantách:
a) praxe v Bc.
b) souvislá praxe v Nmgr. (po ověření u garantů možné zařazení i jiných typů praxí např. na katedře
speciální pedagogiky)
Návrhy otázek na praxi prosím zasílejte paní Šturmové do 1. 5.
•

OTÁZKY NA STUDIUM

komise rozhodla, že otázka č. 1 bude ponechána.
1) Rádi bychom ocenili vyučující, jejichž výuku považujete za nejpřínosnější. Uveďte jméno jednoho
z vyučujících a odůvodnění, v čem byl pro Vás inspirující jako pedagog. (textová odpověď) N
Otázky č. 2) a 3) budou přesunuty v jiném znění pod otázky na paralelku
2) 2a) Zhodnoťte kvalitu a přínos pedagogické praxe, pokud jste ji v tomto semestru
absolvoval/a (příprava, vedení na škole/odborném pracovišti, podpora/návštěva garanta praxe,
reflexe), pro Vaše další vzdělávání a budoucí profesní působení. (textová odpověď, NMgr. a Mgr.)
N
2b) Zhodnoťte kvalitu a přínos pedagogické praxe, pokud jste ji v tomto semestru
absolvoval/a (příprava, vedení na škole/odborném pracovišti, podpora/návštěva garanta praxe,
reflexe), pro Vaše další vzdělávání a budoucí profesní působení. (textová odpověď, Bc., 3. ročník) N
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3) Zhodnoťte své zkušenosti se zprostředkováním výběru školy/ odborného pracoviště pro praxi
příslušnou katedrou. (textová odpověď, pouze NMgr.) N
Nově bude zařazena otázka na kombinované studium (KS)
Např.: Jakou formu podpory byste uvítali pro bezproblémový průběh studia?
Zhodnoťte.......
Návrhy otázek na kombinované studium prosím zasílejte paní Šturmové do 1. 5.
5. Různé:
- student Hančin nás seznámil s výsledkem svého průzkumu mezi svými studenty, studenti jsou
demotivováni tím, že se jim nezobrazují odpovědi daného vyučujícího.
Podle čl. 4, odst. 14 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy se stanovuje, že:
výsledky týkající se jednotlivých vyučujících mohou být zveřejněny pouze v případě, že se v anketě k příslušnému vyučujícímu
vyjádřilo nejméně deset procent z počtu studentů, kteří mají zapsán příslušný studijní předmět, nejméně však pět studentů.
Vnitřní předpis fakulty může v případech odůvodněných počtem zapsaných studentů stanovit jako minimální hranici
odlišný podíl či počet studentů.
Pro další jednání zvážit, zda by vnitřní předpis fakulty nemohl tuto hranici snížit.
Paní proděkanka Nečasová informovala, že vedoucí pracovníci byli požádáni na dvou poradách
vedoucích pracovišť, aby vyzvali své podřízené k důsledné reakci na komentáře studentů.
Další setkání komise HVS proběhne 10. 5. 2022 od 16.00 hod. Forma schůzky se ještě upřesní.
Zapsala: T. Šturmová
Verifikovala: dr. Jiřičková, dr. Nečasová, dr. Vachudová
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