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Zápis z on-line jednání komise pro hodnocení výuky studenty 

10. 5. 2022 od 16.00 hod. 

 

Přítomni: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., 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, Terezie Šturmová, 
PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. 

 

1. Aplikace HVS 

- od akademického roku 2022/2023 FF UK bude požadovat po naší fakultě zaplacení 
poplatku ve výši minimálně 60 000,-Kč/ akademický rok za možnost využívat jejich 
aplikaci k hodnocení 

- kolegium děkana, kde již bylo projednáno, vnímá výši poplatku jako vysokou, naše 
konečné rozhodnutí jsme slíbili FF zaslat do konce června 2022  

 

2. Harmonogram hodnocení výuky studenty za letní semestr 2021/2022  

- níže uvedené termíny již nechceme posunovat směrem do července z důvodu již začínajících 
letních prázdnin 

- připravíme vydání Opatření děkana: 

• 23. 5. 2022 (pondělí): zahájení hodnocení 

• 23. 6. 2022 (čtvrtek), 8:00: ukončení hodnocení  

• 23. 6. 2022 (čtvrtek) – 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 

 

3. 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  
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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  

5) Zhodnoťte organizaci praxe (příprava, zajištění a průběh praxe, podpora, zapojení 
provázejícího učitele a garanta praxe na fakultě, hospitace fakultního učitele. (Nově 
zařazená otázka týkající se souvislé praxe v NMgr.) 

 
OTÁZKY NA STUDIUM   

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  

2) Nově zařazená otázka na kombinované studium (KS) : 

- Jakou formu podpory byste uvítali pro bezproblémový průběh studia? 

Paní proděkanka Jiřičková poděkovala dr. Kadrnožkové za zaslání návrhů otázek. 

 

4. Různé:  

p. Hančin:   

1) Je možné přiřadit do komise HVS novou kolegyni z řad studentů? 

Odpověď dr. Jiřičkové: Pro správné fungování komise HVS je potřeba zajistit stejný počet 
akademiků a studentů, akademiků je 7. 

Pokud by se chtěla studentka zapojit, musel by někdo ze stávajících studentů z komise odejít. 

2) Studentům vadí, že nevidí odpovědi vyučujících a žádá, aby vnitřní předpis fakulty 
stanovil nižší hranici pro zveřejnění, než je uvedeno v Řádu pro hodnocení vzdělávací 
činnosti studenty a absolventy. 

Odpověď dr. Nečasové: Při jednání s FF se paní proděkanky na tuto možnost informovaly, bohužel 
aplikace FF neumožňuje rozdílné nastavení tohoto počtu, tak jak by si to fakulty představovaly. 

V současné době se řeší, že hodnocení bude implementováno do SIS, paní proděkanky na to 
upozorní při dalším jednání s RUK. 

 

Zapsala: T. Šturmová 

Verifikovala: dr. Jiřičková 


