
Zápis z jednání Evaluační komise PF UK 
 
Datum konání: 24.10.2019 (10.00 hod. v č. 117) 
Přítomni:  Prof. Jan Kuklík, děkan, předseda komise 
   Prof. Jan Kysela 
   Prof. Věra Štangová 

Doc. Marta Chromá 
Mgr. Miroslav Sojka 

   Ing. Stanislav Potěšil 
Omluveni:  Anna Kalašnikovová 
   JUDr. Michal Říha 
   Mgr. Jakub Horký 
Program: 

1. HVS za LS 2018/2019 
2. Hodnocení zkoušení 
3. Různé 

 
Ad 1. 
Doc. Chromá okomentovala podklady, které byly komisi zaslány elektronicky předem. 
Srovnávací tabulka semestrálních hodnocení v ak. letech 2017/2018 a 2018/2019 ukazuje, že: 

(a) Počet studentů, kteří hodnotí výuku, tj. „známkují“ příslušný předmět a připojují 
slovní komentáře, je meziročně srovnatelný a nedochází k žádným výrazným 
výkyvům. 

(b) Počet obecných připomínek meziročně (ve srovnání s LS 2018) vzrostl o 100% (29 
: 60). 

Tabulka „Hodnocení předmětů“ vygenerovaná přímo ze SIS (1. část Hitparády vyučujících) 
potvrzuje zjištění z minulých let, totiž že předměty vyučované v 1. a 2. ročníku jsou 
hodnoceny častěji a větším počtem studentů, než předměty vyučované ve vyšších ročnících.  
Tabulka „Hodnocení učitelů“ (2.čast Hitparády vyučujících) obsahuje chybný průměr u všech 
hodnocených učitelů, protože v aplikaci SIS se v tomto parametru nepromítla změna ve 
stanovení škály od nejhoršího k nejlepšímu, která byla zavedena u všech otázek v HVS roce 
2017/2018 (u všech vyučujících je proto průměr 1,00, což neodpovídá skutečnosti).  
Do pátku 1.11. budou v souladu s OD č. 19/2017 požádáni emailem vyučující, u jejichž 
předmětů jsou slovní komentáře, o souhlas s uveřejněním komentářů v souhrnném dokumentu 
přístupném po přihlášení do aplikace Moodle.  
Komise diskutovala o tom, zda je nezbytné modifikovat otázky k předmětům, případně měnit 
hodnotící škálu. Dospěla k názoru, že v tomto ak. roce bude anketa HVS pokračovat za 
stejných podmínek. 
Komise také konstatovala, že není dostatečná soustavná propagace HVS mezi studenty i přes 
zářijový pilotní pokus Michala Říhy o její propagaci. Jedinou výraznou motivací tak zůstala 
podmíněnost zápisu předmětů do rozvrhu následujícího semestru vyplněním ankety. 



Provázání HVS s oceněním za pedagogickou činnost nebyla studentům známa, takže letošní 
HVS neovlivnila, přestože takový motivační potenciál má. Komise proto  

(a) doporučuje, aby děkan ve druhém týdnu v prosinci (HVS za ZS začíná 
21.12.2019) zaslal všem studentům prostřednictvím SIS dopis, kterým jim osobně 
vysvětlí důležitost zapojení studentů do hodnocení výuky a jejich zpětné vazby 
pro zvýšení kvality výuky;  

(b) vyzývá odbor komunikace děkanátu o aktivnější komunikaci smyslu a cílů HVS 
směrem k oběma částem akademické obce. 

Ad 2.  
Doc. Chromá informovala o stavu přípravy hodnocení zkoušení. Doc. Boháč zpracoval nové 
opatření děkana o podrobnostech hodnocení výuky a hodnocení kontrol studia studenty 
magisterského studijního programu (vycházející z OD 19/2017 o hodnocení výuky studenty). 
Při přípravě realizace hodnocení kontrol studia se ukázalo, že současné parametry studijního 
informačního systému nedovolují provádět dvě ankety v různých časových rámcích – HVS po 
skočení výukové části každého semestru a hodnocení kontrol studia jednou za akademický 
rok po jeho skončení (tj. na počátku následujícího ak. roku).  
Doc. Chromá požádala Mgr. Maňáska (ÚVT) o stanovisko k této věci. Ústav výpočetní 
techniky UK přislíbil, 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 anket v různých časových úsecích. FF UK zvažuje 
výši případného poplatku za sdílení této aplikace.  
Komise doporučila, aby ing. Potěšil projednal co nejdříve technické podrobnosti využití 
aplikace FF pro naše potřeby (aby se spojil s proděkanem pro IT dr. Sládkem z FF UK). 
Dále doporučila, aby pan děkan oslovil děkana FF UK ohledně případné výše 
zamýšleného poplatku.  
Komise doporučila, 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 bude přizpůsobena našemu prostředí.  
 
Ad 3. 
--- 
 
 
 
Zapsala Chromá 


