
Zápis č. 3/2017 z jednání Komise pro hodnocení výuky studenty 

28. 11. 2017 

Přítomni: Michal Burian, Daniela Čechová, Martin Chvál, Monika Kadrnožková, Anna 

Kucharská, Veronika Laufková, Pavla Nečasová, Daniel Pražák, Jan Vais  

Omluveni: Veronika Havelková, Karin Polcarová, Vasilis Teodoridis 

 

Program: 

1. Zprovoznění aplikace FF UK – 1. pro doktorské studium; 2. pro hodnocení 

pregraduálního studia v ZS 2017/2018 – řešeno s FF UK. 

 

2. Souhrnná zpráva o HVS: V. Havelková připravuje zprávu HVS za akademický rok 

2016/2017 – komunikace s vedoucí studijního oddělení FF UK. 

 

3.  Harmonogram HVS za ZS 2017/2018 

 Zpřístupnit před zahájením vyučujícím pro kontrolu svých předmětů (po nahrání 

dat) a vyučující by si mohli přidat svou vlastní otázku (P. Nečasová zjistí) 

 Zahájení: pondělí 8. 1. 2018 

 Ukončení hodnocení: 25. 2. 2018 

 Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: od 26. 2. do 11. 3. 2018 

 Zveřejnění výsledků hodnocení: pondělí 12. 3. 2018 

 Vyjádření vedoucích kateder: tři týdny 

 Zpracování ze strany studijních proděkanek, SO atd.: dva týdny 

 

4. Otázky, na kterých se komise shodla (změny vyznačeny modře): 

 Formy a metody výuky byly voleny účelně s ohledem na povahu vyučovaného 

předmětu. – povinná, škála číslovaná 

 Vyučující je studentům dostupný (v KH, emailem, …) – povinná, škála číslovaná – 

přidat možnost „nemohu posoudit“ 

 Požadavky pro splnění předmětu byly stanoveny včas. – povinná, škála číslovaná 

 Ověřování splnění požadavků probíhalo v souladu s jejich stanovením. – povinná, 

škála číslovaná 

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

povinná, škála číslovaná, přidat možnost „nemohu posoudit“ 

 Co na předmětu nejvíce oceňujete? Máte nějaká doporučení na zlepšení? - volitelná 

otázka, textová otázka 

 

5. Propagace HVS 

 Letáčky – první týden v lednu by měly být hotové (něco jiného, nového; domluvit 

se na výjezdním zasedání SOR a spolků s vedením fakulty v prosinci). 

 Zástupci SOR a spolků – osobní propagace první týden v lednu (poslední týden 

výuky). 

 Oznámení přes Helpdesk na nástěnce (P. Nečasová a A. Kucharská) – 8. 1. 2018 

 Dvakrát připomenutí: jednou na konci ledna a poté kolem 20. 2. 2018 (zaslat 

upozornění). 

 

 



6. Ostatní: 

 Hláška (automaticky generovaný email SIS s informací o tom, že vyučující do SIS 

zapsal výsledek atestu, s odkazem na aplikaci, kde může student předmět ohodnotit) – 

bude řešeno s FF UK, zda by to bylo technicky možné. 

 Platí, že nepodepsané komentáře se nezveřejňují. Nepodepsané komentáře vidí 

vyučující, vedoucí katedry, studijní proděkanky, děkan. 

 Upozornit studenty, že je možnost se podepsat (tyto komentáře budou zveřejněny), jinak 

jsou komentáře anonymní, a tedy se nezveřejňují. Je také možnost komentář podepsat, 

ale skrýt. – ohlídat, aby aplikace studentům umožnila se podepsat, a tedy i zveřejnit. 

 Možnost, aby si vyučující mohli přidat vlastní otázku. 

 Zvážit, zda dát vedoucím kateder „šablonu“ pro jejich vyjádření k HVS (např. konkrétní 

body). 

 

Termín příštího setkání bude upřesněn emailem. 

 

Zapsala: V. Laufková       Schválila: P. Nečasová 


