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Zápis z on-line jednání komise HVS dne 3. 12. 2020 

 

Změny v komisi pro HVS 

- pan proděkan Teodoridis již není členem komise, nově se do komise zapojila paní proděkanka 
Černochová a paní proděkanka Mužáková. 

1) Data za ZS a LS 2019/2020 

- pro studenty bylo zbytečně moc dotazníků, některé otázky se opakovaly, studenti prosí o redukci 
počtu hodnocení 

- komise žádá o zaslání výsledků hodnocení za LS  

- za ZS bylo oceněno 5 nejlepších učitelů, kteří obdrželi děkovný dopis od pana děkana a finanční 
odměnu. Studenti se moc hezky vyjadřovali k jednotlivým vyučujícím a v hale budovy měli studenti 
možnost vyvěsit ocenění pedagoga na nástěnku 

2) Návrh harmonogramu HVS za ZS 2020/2021 

Zahájení hodnocení: 12. 1. 2021 

Ukončení hodnocení: 9. 2. 2021 

Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: 10. 2. – 19. 2. 2021 

Publikace výsledků: 22. 2. 2021 

- je potřeba dodržovat termín, do kdy vedoucí kateder dodají souhrnné hodnocení za celou katedru. 
Vedoucí odevzdají hodnocení do 1. 3. 

- p. Vais navrhuje prodloužit termín pro hodnocení studentů na konec zkouškového období, studenti 
se obávají kritizovat vyučujícího, ke kterému teprve půjdou na zkoušku. Tento návrh však nebyl 
podpořen, zkouškové období končí 14. 2. a v této době již hodnotí malé procento studentů, kteří 
teprve jdou ke zkoušce. 

3) Otázky pro hodnocení ZS 

- komise se dohodla, že se bude hodnotit výuka jako celek, otázky se nebudou zaměřovat pouze 
na to, že výuka byla distanční 
- komise se dohodla na úpravě některých otázek a jsou uloženy v dokumentech MS Teams 

4) Propagace HVS za ZS  

- e-mailem upozornění (SO), při zahájení, uprostřed, před koncem – tato komunikace se velice 
osvědčila, budeme v tom i nadále pokračovat 

- videa i již starší, více rozšířit; letáčky 

- sociální sítě … 

- upozorňování v SIS 

- oslovit členy oborových spolků a oborových rad 

- na poradě vedoucích upozornit na HVS  
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- Veronika Vohlídková se spojí s odd. vnějších vztahů a domluví postup propagace, informaci pak 
vloží do MS Teams 

5) Úkoly 

• Založení nového hodnocení – Dr. Lapeš – dr. Vachudová již v kontaktu s dr. Lapešem 
• Vydání OPADu s harmonogramem HVS za ZS – Nečasová 
• Úprava webu – Vachudová  
• Vložení schválených otázek do aplikace pro hodnocení (anketa v aplikaci pro ZS již 

založena) – Vachudová, Nečasová 
• Připravit texty e-mailových zpráv pro studenty a vyučující – Vachudová, Nečasová 
• Zahájení prací na propagaci HVS 
• úprava e-mailových zpráv Nečasová, Čechová, Mužáková, Vachudová 

6) Další podněty/náměty 

- někteří vyučující nezadali změnu výstupu z předmětu do deskriptiv a studentům teprve poslední 
týden v listopadu oznámili prostřednictvím e-mailu, že výstup bude odlišný, než je popsáno v SISu 

- Erasmus studenti – doc. Černochová by radši tyto studenty vyjmula z hodnocení, pouze by tam 
ponechala studenty ze Slovenska. V SIS však nelze tyto studenty oddělit, proto obdrží e-mailovou 
zprávu, aby na hodnocení nereagovali 

- p. Vais – katedry, které garantují více SO/SP, by měly v hodnocení, kromě názvu předmětu uvádět 
i název SO/SP  

 

Další termín schůzky: čtvrtek 16.30 hod. 17.12. 

 

Zapsala: T. Šturmová 

Verifikovala: P. Nečasová, E. Vachudová 

 


