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Univerzita Karlova                                                                       V Praze dne 24. 10. 2019  

Právnická fakulta           UKPF/314016/2019 

 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 24. 10. 2019 

 

Přítomni: děkan Kuklík, proděkani Antoš, Dvořák, Damohorský, Chromá, Kysela, Tomášek, 

tajemník Hájek, předseda AS PF UK Boháč, místopředseda AS PF UK Staša, 

členové KD Hřebejk, Skřejpek; vedoucí sekretariátu fakulty Hrubešová  

  

Omluveni: proděkanka Prášková, místopředseda AS PF UK Říha, členka KD Honusková  

 

   

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Sdělení členů KD 

III. Různé 

 

Ad I 

   Děkan: 

- stanovil organizační podporu Komisi pro mezinárodní hodnocení UK a PF UK, která 

navštíví PFUK ve čtvrtek 31. 10. 2019 

- určil, že výjezdní jednání KD ve dnech 14. – 15. 11. 2019 bude v hotelu Hejtmanský 

dvůr ve Slaném; jednání začne 14. 11. 2019 v 10 hod. Rámcový program: plán investic 

v budově PF UK, architektonická soutěž, dislokace v budově PF UK, doporučení 

personálního a procesního auditu (tajemník přizve Bc. Svačinku), výhled rozpočtu na 

rok 2020, předběžné výsledky z projednání kateder, pravidla sponzoringu. Porada bude 

ukončena obědem dne 15. 11. 2019 

- informoval o žádosti dr. Borkovce o odměnu za práci v rámci GA ČR; KD konstatovalo, 

že odměna jakož i proplacení jiných nákladů (překlad) může být poskytnuta pouze z 

prostředků GA ČR  

 

Ad II.  

   proděkan Antoš: 

- upozornil na potřebu zpřesnění pravidel pro náhradu nákladů vynaložených na pracovní 

cestu, zrušenou z důvodů na straně zaměstnance; v diskusi KD zaujalo stanovisko, které 

proděkan Antoš zohlední v dalším postupu  

- v reakci na přeposlaný mail a k návrhu proděkana Antoše KD souhlasí s umístěním 

dotazníku spolku „V jednom kole“ na facebookovou stránku fakulty 

- informoval o vyjádření dr. Široké o možnosti financování činnosti pro psychickou 

podporu z prostředků na studenty se speciálními potřebami 

proděkan Damohorský: 

- informoval o souhlasu Vědecké rady PF UK s nominací následujících zahraničních 

akademiků na pozice hostujících profesorů na PF UK: prof. Rainera Hofmanna (UNI 

Frankfurt am Main, navrhován na katedru mezinárodního práva veřejného), prof. Carla 
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Masi Doria (UNI Federico II Neapol, navrhována na katedru právních dějin PF) a prof. 

Krzysztofa Skotnickiho (UNI Lodž, navrhován na katedru ústavního práva PF) 

- informoval o zahájení nových běhů pěti specializací LL.M. programu (tři v angličtině, 

dva v češtině). 

- informoval o rozhodnutí RUK vybrat na pozici post-doc pracovníka na PF UK (katedra 

práva životního prostředí) dr. Pasquale Violu, s nímž aktuálně probíhají jednání o jeho 

možném nástupu na PF UK 

- informoval o dosavadních krocích přijatých oddělením pro zahraniční záležitosti ve věci 

návštěvy členů mezinárodní evaluační komise na PF UK s tím, že oddělení je na žádost 

vedení fakulty či koordinátora návštěvy komise dr. Říhy připraveno poskytnout další 

potřebnou součinnost 

   proděkan Dvořák: 

- předložil předběžný program zasedání VR PF UK dne 5. 12. 2019; v personálních 

věcech je riziko, že nebudou moci být projednány návrhy v oborech, kterým končí 

akreditace pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem dne 30. listopadu 

2019, pokud NAÚ do té doby nerozhodne o podaných žádostech; na program bude 

předložena též vlastní hodnotící zpráva pro univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti za roky 

2014 – 2018 (v angličtině) 

- navrhl posouzení možnosti nahradit hlasování habilitačních a jmenovacích komisí 

elektronickou formou; z diskuse vyplynulo, že jednak je třeba hledat „technické řešení“ 

(ve spolupráci s IT oddělením) a jednak by bylo třeba novelizovat vnitřní předpisy. 

Proděkan Dvořák bude iniciovat prověření možnosti řešení. 

   proděkanka Chromá: 

- informovala o jednání evaluační komise (EK) jako poradního orgánu děkana fakulty. 

EK projednala průběh hodnocení výuky studenty (HVS) za letní semestr ak. roku 

2018/2019. Srovnávací tabulka za ak. rok 2017/2018 a 2018/2019 je přílohou tohoto 

zápisu. EK konstatovala, že přestože je velký tlak studentů na to, aby vedení fakulty 

vyvozovalo z nestandardních pedagogických výkonů příslušné důsledky, podíl studentů 

v anketě, kteří opravdu hodnotili předměty a učitele, byla i přes události v květnu a 

červnu 2019 za LS o 6 % nižší než v zimním semestru. Daleko častěji jsou hodnoceny 

předměty z počátku studia (za 1. a 2. ročník), u předmětů vyučovaných v posledních 

ročnících studia (4. a 5. ročník) se hodnocení vyskytuje výjimečně a je většinou 

motivováno skvělým výkonem konkrétního učitele, okrajově předmětem jako takovým. 

Děkan na základě doporučení EK stanovil, že se v ak. roce 2019/2020 struktura a 

harmonogram ankety v rámci HVS nebude měnit. 

- informovala o stavu realizace ankety v rámci studentského hodnocení zkoušení, jak 

požaduje usnesení mimořádného zasedání AS PF UK v červnu t.r. Studijní informační 

systém bez radikálních úprav neumí provést dvě odlišné ankety v jiném časovém rámci 

(HVS po semestrech, hodnocení zkoušení za předchozí ak. rok), kde navíc dojde 

k překryvu předmětů. Po vyjednávání s Ústavem výpočetní techniky UK je přislíbeno, 

že příslušnou aplikaci externí firma Erudio může připravit, i když by se jednalo o zadání, 

jehož výsledek by použila pouze jedna fakulta UK (ostatní fakulty požadavek na 

hodnocení zkoušení nevznesly). V mezidobí proběhlo také jednání s FF UK, která má 

vlastní aplikaci pro HVS (navázanou na databáze SIS), schopnou provádět několik 
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anket v různých časových úsecích. FF UK zvažuje výši případného poplatku za sdílení 

této aplikace. KD doporučilo, aby do konce listopadu 2019 byl zvolen způsob, jakým 

bude hodnocení zkoušení probíhat – zda v rámci SIS poté, co Erudio zpracuje příslušný 

modul, nebo v aplikaci FF UK, jež by byla přizpůsobena našemu prostředí 

- vysvětlila, proč studijní odbor RUK zaslal fakultě důrazné upozornění, že v SIS u 

několika desítek předmětů, jež se letos vyučují, není vyplněna anotace předmětu. U 

většiny předmětů se jednalo o technickou chybu v SIS, jež byla již napravena, u 

ostatních předmětů byli osloveni garanti, aby anotaci doplnili či aktualizovali. Stejná 

výtka se týkala absence studijní literatury u mnoha předmětů. V tomto případě se 

nejedná o to, že by garanti opomněli vyplnit příslušné tituly, ale o to, že po dohodě 

s vedením fakulty se veškerá studijní literatura zadává do kolonky „studijní opory“, 

nikoliv do kolonky „literatura“, kde je vyplňování jednotlivých titulů časově náročné a 

nelze vyplňovat příručky sestavené přímo pro daný předmět 

   proděkan Tomášek: 

- informoval o jednání Ediční rady rektora UK 

- informoval o přípravě grantů ERC - seznámil KD se zprávami dr. Aghy a dr. 

Dumbrovského, které KD vzalo na vědomí 

- předložil návrh na nominaci dr. Ing. Montaga za člena hodnotícího panelu GA ČR (P402 

Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční 

ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii (mimo operační výzkum) – obor 

ekonomická teorie); s návrhem vyslovilo KD souhlas 

- předložil návrh na nominaci dr. Holčapka do projektu ÉTA (TA ČR) – KOBČP; 

s návrhem vyslovilo KD souhlas 

- informoval o výsledcích hodnocení RVVI – Modul 1 za rok 2018; KD vzalo informaci 

na vědomí 

     tajemník: 

- s power pointovou podporou informoval o hospodaření fakulty a stavu fondů k 30. 9. 

2019 (KD konstatovalo příznivý vývoj) a odhad hospodaření do konce roku 2019 

- informoval o návrhu vložení neboli zhodnocení volných peněžních prostředků fakulty 

na termínovaný/é vklad – y, přičemž byly prezentovány nabídky od ČS, a.s. a KB, a. s.; 

KD s návrhem vyslovilo souhlas 

- informoval o návrhu prodloužení nájemních smluv se studentskými spolky v budově PF 

UK (CLS, ELSA, Juristi, Kappa, PDK a Všehrd) do 31. 12. 2021; KD s návrhem 

vyslovilo souhlas 

- tlumočil dotaz ředitelky Knihovny PF UK ohledně otevření Knihovny po vánočních 

prázdninách; KD souhlasí s otevřením v pondělí 6. 1. 2020 s tím, že tato skutečnost 

bude transparentně zveřejněna 

- požádal, aby „Mikulášská 2019“ byla prezentována na webových stránkách PF UK; 

s KD se prezentací souhlasí  

   předseda AS PF UK Boháč:  

- informoval o přípravě čtvrté novely Pravidel pro organizaci studia na PF UK; novela 

byla konzultována s učitelskou i studentskou kurií AS PF UK, po dopracování bude 

předložena ke schválení AS PF UK na jeho zasedání dne 31. 10. 2019 

- seznámil KD s navrhovaným programem AS PF UK dne 31. 10. 2019 

- informoval o jednání Legislativní komise AS UK dne 15. 10. 2019;  
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            předmětem jednání byl mimo jiné i návrh výkladu čl. 6 odst. 2 písm. d) Studijního 

zkušebního řádu UK. 

            Výsledek jednání: 

  „Komise obšírně diskutovala návrh výkladu čl. 6 odst. 2 písm. d) Studijního a 

zkušebního řádu UK. Komise dospěla k závěru, že ustanovení je nejasné, neboť není 

zřejmé, zda se má vztahovat na studenty v tzv. uzavřeném studiu. Některé fakulty podle 

tohoto ustanovení studentům v uzavřeném studiu studium přerušují a některé nikoliv. Do 

budoucna je vhodné tuto problematiku explicitně upravit ve Studijním a zkušebním řádu 

UK. 

   Odsouhlaseno konsenzuálně.“ 

  Prorektorka Králíčková uvedla, že RUK bude vůči PF UK postupovat jako dosud. Do 

budoucna je však otázkou, jakou novelu Studijního a zkušebního řádu RUK předloží, 

protože cílem RUK je sjednotit postup všech fakult.  

- informoval o usnesení AS UK ve věci „HomeCredit“. Na svém zasedání dne 18. 10.  

2019 AS UK přijal toto usnesení: 

 „AS UK považuje postup při uzavření smlouvy se společností Home Credit 

International a. s. za nešťastný a vyjadřuje nesouhlas s komunikací těchto záležitostí ze 

strany rektora s ostatními orgány UK a s vedením fakult. AS UK vnímá a bere vážně 

podněty členů akademické obce. AS UK do budoucna požaduje nastavení 

transparentních mechanismů při uzavírání strategických partnerství a spoluprací s 

externími subjekty. AS UK je pro zřízení pracovní skupiny pro tuto problematiku 

a požaduje její výstupy nejpozději do zasedání AS UK dne 24. ledna 2020.“ 

- informoval o jednání Ekonomické komise AS UK „per rollam“, které byla předložena 

k posouzení smlouva o propagaci se společností AGEL. Na základě podnětů členů 

Ekasuk pak došlo ke stažení této smlouvy, rektor UK se rozhodl, že smlouvu nepodepíše 

- v zastoupení místopředsedy AS PF UK dr. Říhy informoval o návrhu OR k ochraně 

GDPR v závěrečných pracích (materiál zaslán) 

  prof. Skřejpek 

- předložil návrhy na cenu rektora UK a cenu prof. Engliše 2019; po diskusi KD 

doporučilo nominaci Mgr. Vladimíra Sharapaeva (k návrhu bude přiložena jeho 

diplomová práce) 

 

Ad III. 

KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

COMMON LAW SOCIETY: 

- m. č. 117 dne 18. 11. 2019 od 9:30 do 16:00 hod. pro „Erasmus Week 2019“  

- m. č. 38 dne 19. 11. 2019 od 11:00 do 16:00 hod. pro „Erasmus Week 2019“ 

- m. č. 38 dne 20. 11. 2019 od 14:00 do 16:00 hod. pro „Erasmus Week 2019“  

ELSA: 

- atrium dne 5. 11. 2019 od 18:00 do 19:00 hod. pro „ESKALÁTOR 2019“  

- m. č. 017 dne 6. 11. 2019 od 17:00 do 20:00 hod.  pro „Školení Codexis“  

- m. č. 220 dne 19. 11. 2019 od 18:00 do 21:00 hod.  pro „Valnou hromadu ELSA Praha“ 
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- atrium ve dnech 2. – 4. 3. 2020 od 7:00 do 19:00 hod. pro „ELSA Job Fair 2020“; 

vzhledem ke komerčnímu charakteru akce je schválení podmíněno tím, že zástupci 

spolku předem dojednají další podmínky s proděkanem Antošem  

V JEDNOM KOLE: 

- atrium dne 30. 10. 2019 od 19:00 do 21:00 hod. pro „Cvičení jógy pro studenty“; KD 

doporučuje, aby příští cvičení bylo v prostoru “aerobik sálu” ve II. suterénu.” 

- m. č. 300 dne 4. 11. 2019 od 18:00 do 19:30 hod. pro přednášku „Stres: jak ho poznat 

a jak mu předcházet“  

- m. č. 303 dne 20. 11. 2019 od 18:00 do 19:30 hod. pro „Mind fulness workshop“ 

 VŠEHRD: 

- m. č. 100 dne 18. 11. 2019 od 18:00 do 20:00 hod. pro „Přednáška ministra 

zdravotnictví“  

        JUDr. PETR BŘÍZA, LL.M., Ph.D. – „The 12th Annual Prague Pre-Moot“ 

- atrium dne 20. 3. 2020 od 17:00 do 22:00 hod.  

- atrium ve dnech 21. – 22. 3. 2020 od 8:00 do 20:00 hod.  

- m. č. 412 dnech 20. – 22. 3. 2020 od 8:00 do 20:00 hod.  

- m. č. 300, 305, 345, 346, 347, 348, 350, 401, 402, 403, 404, 405, 414 ve dnech 21. – 22. 

3. 2020 od 8:00 do 20:00 hod.  

KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

- za činnost pomocných vědeckých sil v akademickém roce 2019/2020 dle zvláštního 

seznamu podle pracovišť PF UK – celkem 75 studentů v tarifu pro pomocné vědecké 

síly   

- JUDr. Janeček Václav, Ph.D. za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

nebo další tvůrčí výsledky (autor publikace Janeček, Václav: Kritika právní 

odpovědnosti. Wolters Kluwer, 2017, oceněná v soutěži vysoce kvalitních monografií 

na UK), ve výši 111 300, - Kč; doporučuje proděkan Tomášek (s odkazem na rozhodnutí 

KD z 27. 6. 2019) 

- Silovská Gabriela za asistenci při studiu ve 3. čtvrtletí roku 2019, ve výši 4 080, - Kč 

(refundováno RUK – dopis kvestorky UK z 15. 10. 2019, č. j. UKRUK/291106/2019-

1)   

- Gašparík Milan za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. ročník, ve výši 

4 000, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Homolová Karolína za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. ročník, ve výši 

4 000, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Lokvenc Dominik za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. ročník, ve výši 

1 500, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Macek Dominik za účast na česko – slovenském kole SVOČ v Plzni, ve výši 321, - Kč; 

doporučuje Mgr. Prouza 

- Maikranz Alexandr za reprezentaci UK na akademickém MČR 2019 ve vodním slalomu 

ve výši 2 500, - Kč; doporučuje Mgr. Jenček 

- Moravec Marek za pomoc v přijímacím řízení pro ak. rok 2019/2020, ve výši 3 200, - 

Kč; doporučuje proděkanka Chromá 
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- Novák Matyáš za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. ročník, ve výši 

3 000, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Stádník Jakub za účast na česko – slovenském kole SVOČ v Plzni, ve výši 413, - Kč; 

doporučuje Mgr. Prouza 

- Švejnohová Michaela za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. ročník, ve 

výši 2 500, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Thiemel Marko za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. ročník, ve výši 

2 500, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Vacek Lukáš za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. ročník, ve výši 1 000, 

- Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Široký Filip na zahraniční studijní pobyt na UNI Heidelberg v době od 1. 11. 2019     do 

28. 2. 2020, ve výši 30.000,- Kč 

- Vavrečková Pavla na zahraniční studijní pobyt na UNI Jeruzalém v době od října  do 

prosinec 2019, ve výši 50.000, - Kč 

-  za účast v soutěži Willem C.Vis International Commercial Arbitration Moot v době od 

10/2019 do 4 /2020 (5 výjezdů), každému ve výši 30 000, - Kč: 

  Horák Martin  

Kalašnikovová Anna 

 Martínková Adéla 

 Tuzová Lucie 

 Valášek Matouš  

                      Větrovská Karolína  

- z fondu internacionalizace: 

                      Göttelová Gabriela na studijní pobyt (mobilita doktorandů) ve dnech 18.11. –    

                      30. 11. 2019, ve výši 20.000, - Kč 

     

KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 

- Prof. Šturma, New York (OSN), zasedání komise + konference, 26. 10. – 9. 11. 2019, 

vše jinak, pojištění vlastní;  

- dr. Bravená, UNI Berlín (HU), studijně-výzkumný pobyt, 27. – 31. 10. 2019, vše 

NAKI, pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Exner, Katovice, konference, 3. – 7. 11. 2019, vše jinak, pojištění vlastní; 

- dr. Hobza, UNI Hamburg, studijně-výzkumný pobyt, 3. – 9. 11. 2019, vše Primus 

(projekt dr. Hobzy) + jinak, pojištění vlastní;  

- doc. Koldinská, St. Paul’s Bay (Malta), seminář právních expertů, 5. – 7. 11. 2019, 

stravné Progres Q2, ostatní jinak, pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Bohuslav, UNI Košice, konference, 5. – 9. 11. 2019, jízdné a stravné SVV (projekt 

prof. Karfíkové), ubytování zčásti SVV, zčásti jinak, pojištění vlastní;  

- doc. Gřivna, UNI Košice, konference, 6. – 7. 11. 2019, jízdné, stravné a vedlejší výdaje 

Progres Q2, ubytování jinak, pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Eichlerová, UNI Bratislava (UKo), konference, 7. – 8. 11. 2019, vše Progres Q3, 

pojištění PF UK (OZZ);  

- prof. Kühn, UNI Oslo, konference, 7. – 8. 11. 2019, stravné a místní jízdné GA ČR 

(projekt dr. Ondřejka), ostatní jinak, pojištění PF UK (OZZ);  



7 
 

- prof. Gerloch, Piešťany (poř. SAV), 8. – 10. 11. 2019, jízdné a stravné Ukazatel D, 

ubytování jinak, pojištění vlastní;  

- prof. Tichý, UNI Heidelberg, meziuniverzitní dohoda, 13. – 18. 11. 2019, jízdné 

Ukazatel D, ostatní jinak, pojištění vlastní; 

- prof. Kühn, UNI Stockholm, konference, 14. – 16. 11. 2019, stravné a vedlejší výdaje 

Progres Q4, ostatní jinak, pojištění PF UK (OZZ); 

- dr. Nová, UNI Košice, konference + studijně-výzkumný pobyt, 18. – 22. 11. 2019, vše 

NAKI, pojištění vlastní;  

- dr. Pokorný, UNI Tel Aviv, reprezentační návštěva, 18.–27. 11. 2019, vše ukazatel D, 

pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Bohuslav, Pezinok (Justičná akadémia), konference, 19. – 20. 11. 2019, stravné 

Progres Q2, ostatní jinak, pojištění vlastní; 

- doc. Gřivna, Pezinok (Justičná akadémia), konference, 19. – 20. 11. 2019, stravné 

Progres Q2, ostatní jinak, pojištění PF UK (OZZ);  

- doc. Ondřej, UNI Maribor, výuka, 20. – 22. 11. 2019, vše Progres Q4, pojištění vlastní;  

- doc. Gřivna, UNI Krakov, výměna poznatků o výuce, 25. – 26. 11. 2019, vše IP (projekt 

doc. Gřivny), pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Paus, UNI Ulánbátar, konference + jednání, 26. – 30. 11. 2019, stravné ukazatel D, 

jízdné a ubytování jinak, pojištění PF UK (OZZ);  

- doc. Koldinská, Brusel, zasedání právních expertů, 27. – 29. 11. 2019, stravné Progres 

Q2, ostatní jinak, pojištění vlastní;  

- dr. Hurychová, Londýn (LSE) + UNI Oxford, studijně-výzkumný pobyt, 28. 11. – 1. 

12. 2019, vše Progres Q3, pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Tomášek, Londýn (LSE) + UNI Oxford, studijně-výzkumný pobyt, 28. 11. – 1. 12. 

2019, vše Progres Q3, pojištění PF UK (OZZ);  

- prof. Kühn, Budapešť (Maďarská akademie věd), konference, 5. – 7. 12. 2019, stravné 

a vedlejší výdaje Progres Q4, ostatní jinak, pojištění PF UK (OZZ); 

- doc. Beran, UNI Salzburg, reprezentace a jednání, 9. – 10. 12. 2019, vše Progres Q4, 

pojištění PF UK (OZZ); 

- prof. Gerloch, UNI Salzburg, reprezentace a jednání, 9. – 10. 12. 2019, vše Progres 

Q4, pojištění PF UK (OZZ)  

 

DODATEČNÉ SCHVÁLENÍ PROPLACENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD: 

- dr. Nová, UNI Banská Bystrica, konference, 17. – 20. 10. 2019, vše NAKI, pojištění 

vlastní  

 

ZRUŠENÉ CESTY:  

- doc. Scheu, Benátky, zasedání Benátské komise, 10. – 13. 10. 2019, vše jinak, pojištění 

PF UK (OZZ); 

- prof. Bakeš, UNI Košice, konference, 15. – 17. 10. 2019, vše Progres Q2, pojištění PF 

UK (OZZ);  

- prof. Jelínek, UNI Bratislava (UKo), 24. – 25. 10. 2019, vše Progres Q2, pojištění PF 

UK (OZZ)  
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Příští KD je 31. 10. 2019 od 13 hod.; na jednání KD navazuje zasedání AS PF UK  

 

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

Schválil Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan fakulty 

 

 

Příloha: 

Srovnávací tabulka hodnocení výuky studenty 

 Zimní semestr  
2017-2018 

 

Letní semestr 
2017-2018 

Zimní semestr 
2018-2019 

Letní semestr 
2018-2019 

Doba kona ní  22.12.2017 – 13.2. 
2018 
 

19.5. – 25.9. 2018 21.12.2018 – 
18.2.2019 

19.5.2019– 1.10. 
2019 

Celkový  poč et 
opra vne ný čh 
studentu  

Mgr 3144 CŽ V 119 Mgr 3144 CŽ V 119  Mgr 3192 CŽ V 158 
Phd 50 

Mgr 3192 CŽ V 158 
Phd 50 

Poč et 
hlasují čí čh 

2695 2398 2634 2363 

Poč et obečný čh 
pr ipomí nek 

54 29 43 60 

Poč et slovní čh 
komenta r u  k 
pr edme tu m 

2856 1984 2653 2153 

Povinna  ota zka 
„Chčete 
hodnotit 
pr edme t, který  
jste me li 
zapsaný “ 

ANO: 47%  
NE:   53%  

ANO: 41% 
NE: 59% 

ANO: 47%  
NE:   53% 

ANO: 41% 
NE: 59% 

Nepovinna  
ota zka 
„Žu č astnil/a 
jsem se vý uký u 
pr edme tu“ 
 

Celkem 15359 
odpove dí  z 29927 
moz ný čh, tj. 45%.   

Těchto 51% je 
rozděleno 
takto: 

9816 odpove dí  
„80_100% u č ast 
na vý uče“ (64% 
z čelkove ho 
poč tu) 

2169 odpove dí  
„60_79% u č ast 
na 
vý uče“(14.1% z 
čelkove ho 
poč tu) 

1098 odpove dí  
  „40_59% u č ast na 

vý uče“ (7.1% z 
čelkove ho 
poč tu) 

608 odpove dí  
„20_39% u č ast 

Celkem 13550 
odpove dí  z 29137 
moz ný čh  
Těchto 46,5 % je 
rozděleno takto: 
8401 odpove dí  
„80-100% u č ast 
na vý uče“ (62% z 
čelkove ho poč tu) 

1831 odpove dí  
„60-79% u č ast 
na vý uče“(13.5% 
z čelkove ho 
poč tu) 

995 odpove dí  „40-
59% u č ast na 
vý uče“ (7.3% z 
čelkove ho poč tu) 

484 odpove dí  „20-
39% u č ast na 
vý uče“ (3.6% z 
čelkove ho poč tu) 

1843 odpove dí  „0-
19% u č ast na 

Celkem 15249 
odpove dí  z 29518 
moz ný čh  
Těchto 51,7 % je 
rozděleno takto: 
10114 odpove dí  
„80-100% u č ast 
na vý uče“ 
(66,3% z 
čelkove ho poč tu) 

1933 odpove dí  
„60-79% u č ast 
na vý uče“(12.7% 
z čelkove ho 
poč tu) 

915 odpove dí  „40-
59% u č ast na 
vý uče“ (6% z 
čelkove ho poč tu) 

553 odpove dí  „20-
39% u č ast na 
vý uče“ (3.6% z 
čelkove ho poč tu) 

Celkem 13 377 
odpove dí  z 29400 
moz ný čh  
Těchto 45,5 % je 
rozděleno takto: 
8401 odpove dí  

„80-100% u č ast 
na vý uče“ (64% 
z čelkove ho 
poč tu) 

1831 odpove dí  
„60-79% u č ast 
na 
vý uče“(13.5% z 
čelkove ho 
poč tu) 

995 odpove dí  „40-
59% u č ast na 
vý uče“ (6.4% z 
čelkove ho 
poč tu) 

484 odpove dí  „20-
39% u č ast na 
vý uče“ (3.2% z 
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na vý uče“ (4% z 
čelkove ho 
poč tu) 

1668 odpove dí  
„0_19% u č ast na 
vý uče“(10.9% z 
čelkove ho 
poč tu) 

 

vý uče“(13.6% z 
čelkove ho poč tu) 

1734 odpove dí  „0-
19% u č ast na 
vý uče“(11.4% z 
čelkove ho poč tu) 

čelkove ho 
poč tu) 

1843 odpove dí  „0-
19% u č ast na 
vý uče“(12.9% z 
čelkove ho 
poč tu) 

 

Hodnotí čí  s ka la 5(nejhors í ) – 
1(nejleps í ) 

5(nejhors í ) – 
1(nejleps í ) 

5(nejhors í ) – 
1(nejleps í ) 

5(nejhors í ) – 
1(nejleps í ) 

Ota zký Chči odpoví dat 
Po obsahove  
stra nče býl vý klad 
výuč ují čí ho 
v ra mči vý uký 
dane ho pr edme tu  
Škála:  
s patný - 
podpru me rný -
adekva tní -
nadpru me rný -
vý borný  
Jak výuč ují čí  
komunikuje se 
studentý (napr . 
zda odpoví da  na 
ota zký be hem 
vý uký a po vý uče, 
konzultuje, 
odpoví da  na 
emailý)  
Škála:  
s patne - 
podpru me rne -
adekva tne -
nadpru me rne -
vý borne  
Srozumitelnost 
vý kladu 
výuč ují čí ho býla 
pr i semina rní  
vý uče / 
pr edna s ka čh 
Škála:  
s patna - 
podpru me rna -
adekva tní -
nadpru me rna -
vý borna  
Pr ipravenost 
uč itele hodnotí m 
jako 
Škála:  
s patnou- 
podpru me rnou-
adekva tní -
nadpru me rnou-
vý bornou 

Chči odpoví dat 
Po obsahove  
stra nče býl vý klad 
výuč ují čí ho 
v ra mči vý uký 
dane ho pr edme tu  
Škála:  
s patný - 
podpru me rný -
adekva tní -
nadpru me rný -
vý borný  
Jak výuč ují čí  
komunikuje se 
studentý (napr . 
zda odpoví da  na 
ota zký be hem 
vý uký a po vý uče, 
konzultuje, 
odpoví da  na 
emailý)  
Škála:  
s patne - 
podpru me rne -
adekva tne -
nadpru me rne -
vý borne  
Srozumitelnost 
vý kladu 
výuč ují čí ho býla 
pr i semina rní  
vý uče / 
pr edna s ka čh 
Škála:  
s patna - 
podpru me rna -
adekva tní -
nadpru me rna -
vý borna  
Pr ipravenost 
uč itele hodnotí m 
jako 
Škála:  
s patnou- 
podpru me rnou-
adekva tní -
nadpru me rnou-
vý bornou 

Chči odpoví dat 
Po obsahove  
stra nče býl vý klad 
výuč ují čí ho 
v ra mči vý uký 
dane ho pr edme tu  
Škála:  
s patný - 
podpru me rný -
adekva tní -
nadpru me rný -
vý borný  
Jak výuč ují čí  
komunikuje se 
studentý (napr . 
zda odpoví da  na 
ota zký be hem 
vý uký a po vý uče, 
konzultuje, 
odpoví da  na 
emailý)  
Škála:  
s patne - 
podpru me rne -
adekva tne -
nadpru me rne -
vý borne  
Srozumitelnost 
vý kladu 
výuč ují čí ho býla 
pr i semina rní  
vý uče / 
pr edna s ka čh 
Škála:  
s patna - 
podpru me rna -
adekva tní -
nadpru me rna -
vý borna  
Pr ipravenost 
uč itele hodnotí m 
jako 
Škála:  
s patnou- 
podpru me rnou-
adekva tní -
nadpru me rnou-
vý bornou 

Chči odpoví dat 
Po obsahove  
stra nče býl vý klad 
výuč ují čí ho 
v ra mči vý uký 
dane ho pr edme tu  
S ka la:  
s patný - 
podpru me rný -
adekva tní -
nadpru me rný -
vý borný  
Jak výuč ují čí  
komunikuje se 
studentý (napr . zda 
odpoví da  na 
ota zký be hem 
vý uký a po vý uče, 
konzultuje, 
odpoví da  na 
emailý)  
S ka la:  
s patne - 
podpru me rne -
adekva tne -
nadpru me rne -
vý borne  
Srozumitelnost 
vý kladu 
výuč ují čí ho býla 
pr i semina rní  
vý uče / 
pr edna s ka čh 
S ka la:  
s patna - 
podpru me rna -
adekva tní -
nadpru me rna -
vý borna  
Pr ipravenost 
uč itele hodnotí m 
jako 
S ka la:  
s patnou- 
podpru me rnou-
adekva tní -
nadpru me rnou-
vý bornou 
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Žají mavost a 
podne tnost vý uký 
hodnotí m jako 
Škála:  
s patnou- 
podpru me rnou-
adekva tní -
nadpru me rnou-
vý bornou 
Dodrz ova ní  
rozvrhu (napr . 
zda se vý uka 
konala 
pravidelne , 
výuč ují čí  býl 
dočhvilný , 
dodrz oval 
konzultač ní  
hodiný, pr í padna  
absenče býla 
pedagogem vč as 
ozna mena) 
Škála:  
ANO - NE 

Žají mavost a 
podne tnost vý uký 
hodnotí m jako 
Škála:  
s patnou- 
podpru me rnou-
adekva tní -
nadpru me rnou-
vý bornou 
Dodrz ova ní  
rozvrhu 
(napr . zda se vý uka 
konala pravidelne , 
výuč ují čí  býl 
dočhvilný , 
dodrz oval 
konzultač ní  
hodiný, pr í padna  
absenče býla 
pedagogem vč as 
ozna mena) 
Škála:  
ANO - NE 

Žají mavost a 
podne tnost vý uký 
hodnotí m jako 
Škála:  
s patnou- 
podpru me rnou-
adekva tní -
nadpru me rnou-
vý bornou 
Dodrz ova ní  
rozvrhu 
(napr . zda se vý uka 
konala pravidelne , 
výuč ují čí  býl 
dočhvilný , 
dodrz oval 
konzultač ní  
hodiný, pr í padna  
absenče býla 
pedagogem vč as 
ozna mena) 
Škála:  
ANO - NE 

Žají mavost a 
podne tnost vý uký 
hodnotí m jako 
S ka la:  
s patnou- 
podpru me rnou-
adekva tní -
nadpru me rnou-
vý bornou 
Dodrz ova ní  
rozvrhu 
(napr . zda se vý uka 
konala pravidelne , 
výuč ují čí  býl 
dočhvilný , 
dodrz oval 
konzultač ní  
hodiný, pr í padna  
absenče býla 
pedagogem vč as 
ozna mena) 
S ka la:  
ANO – NE 

Slovní  
komenta r  

ANO ANO ANO ANO 

Ota zký ke 
slovní mu 
hodnočení : 

Pr ipomí nký k IS, 
webu a fačebooku 
fakultý 
Pr ipomí nký k 
ankete  
Pr ipomí nký k 
rozvrhu 
Pr ipomí nký ke 
studijní mu 
odde lení  
Pr ipomí nký k 
zahranič ní mu 
odde lení  
Pr ipomí nký ke 
knihovne  
Pr ipomí nký k 
sekreta r ka m 
akademičký čh 
pračovis ť 
Pr ipomí nký k 
neakademičký m 
pračovní ku m 
Pr ipomí nký k 
prostr edí  a 
výbavení  fakultý 
Pr ipomí nký k 
menze a 
moz nostem 
obč erstvení  
Ostatní  
pr ipomí nký 
 

Pr ipomí nký k IS, 
webu a fačebooku 
fakultý 
Pr ipomí nký k 
ankete  
Pr ipomí nký k 
rozvrhu 
Pr ipomí nký ke 
studijní mu 
odde lení  
Pr ipomí nký k 
zahranič ní mu 
odde lení  
Pr ipomí nký ke 
knihovne  
Pr ipomí nký k 
sekreta r ka m 
akademičký čh 
pračovis ť 
Pr ipomí nký k 
neakademičký m 
pračovní ku m 
Pr ipomí nký k 
prostr edí  a 
výbavení  fakultý 
Pr ipomí nký k 
menze a 
moz nostem 
obč erstvení  
Ostatní  
pr ipomí nký 
 

Pr ipomí nký k IS, 
webu a fačebooku 
fakultý 
Pr ipomí nký k 
ankete  
Pr ipomí nký k 
rozvrhu 
Pr ipomí nký ke 
studijní mu 
odde lení  
Pr ipomí nký k 
zahranič ní mu 
odde lení  
Pr ipomí nký ke 
knihovne  
Pr ipomí nký k 
sekreta r ka m 
akademičký čh 
pračovis ť 
Pr ipomí nký k 
neakademičký m 
pračovní ku m 
Pr ipomí nký k 
prostr edí  a 
výbavení  fakultý 
Pr ipomí nký k 
menze a 
moz nostem 
obč erstvení  
Ostatní  
pr ipomí nký 
 

Pr ipomí nký k IS, 
webu a fačebooku 
fakultý 
Pr ipomí nký k 
ankete  
Pr ipomí nký k 
rozvrhu 
Pr ipomí nký ke 
studijní mu 
odde lení  
Pr ipomí nký k 
zahranič ní mu 
odde lení  
Pr ipomí nký ke 
knihovne  
Pr ipomí nký k 
sekreta r ka m 
akademičký čh 
pračovis ť 
Pr ipomí nký k 
neakademičký m 
pračovní ku m 
Pr ipomí nký k 
prostr edí  a 
výbavení  fakultý 
Pr ipomí nký k 
menze a 
moz nostem 
obč erstvení  
Ostatní  
pr ipomí nký 
 

 


