
Zápis z jednání evaluační komise ze dne 26. října 2017  
 
Přítomni:  
Děkan prof. J. Kuklík - předseda 
Členové: proděkan doc. K. Beran, dr. V. Honusková, kol. J. Horký, proděkanka doc. M. 
Chromá, kol. Kalašniková, ing. S. Potěšil, Mgr. Říha, proděkan prof. M. Skřejpek  
 
Program: 
 
Hodnocení výsledků ankety HVS v magisterském studiu za 2016/2017 a úprava ankety 
v kontextu změn v rámci UK a v návaznosti na fakultní projekty 
 
Diskuse: 
 

• Zhodnocení existujících výsledků: je zřejmé, že počet respondentů kolísá mezi 
semestry, ale výsledky jsou statisticky srovnatelné; HVS je doplňující kritérium pro 
další hodnocení různých aspektů vzdělávací činnosti prováděné na fakultě; je 
podstatné učinit vše pro to, aby se navýšil počet aktivních respondentů. 

• Výsledky HVS jsou relevantní k celkovému chodu fakulty. Při jednání s vedoucími 
akademických pracovišť v systému evaluací byly analyzovány i výsledky HVS. 

• Připomínky k webu a FB fakulty povedou k analýze oblasti PR na fakultě i ve 
srovnání s jinými fakultami UK. 

• Druhy připomínek: jednoznačné problémy, jejichž řešení jsou plně v kompetenci 
fakulty, byly v průběhu obou let postupně řešeny.  

• Zvyšovaný tlak na řešení neuspokojivé situace v menze – v současné době zaslala 
fakulta vedoucímu menza Právnická i s odkazem na celou šíři stížností, jež se mimo 
jiné objevily i v HVS. 

• UK předpokládá, že některé otázky budou společné pro všechny fakulty (v důsledku 
výstupů mezinárodního hodnocení), což by mělo být připraveno do cca půl roku a 
bude žádoucí navázat na hodnotitelskou zprávu UK vydanou mezinárodní 
hodnotitelskou komisí. 

• Na fakultě je nezbytné pracovat s anketou HVS také v rámci přípravy nové akreditace 
cestou analýzy připomínek k výuce/předmětům 

• Je nezbytné analyzovat důvody, které vedou k odlišným zjištěním ohledně vzdělávací 
činnosti na fakultě prostřednictvím HVS a alternativních anket prováděných 
k některým dílčím oblastem vzdělávací činnosti fakulty v průběhu ak. roku 2016/2017. 

• Je nezbytné doplnit HVS dílčím způsobem, tj. prověřit alternativním šetřením některé 
konkrétní věci / konkrétní skupiny (specializované ankety) v rámci projektu 
Mezioborového centra. 

• Není možné podle platných předpisů aplikovat ustanovení čl. 4 odst. 17 Řádu 
hodnocení. 

• Diskuse o vázání vyplnění ankety HVS na zápis předmětů do rozvrhu – komise 
doporučuje ponechat současný systém, protože zaručuje vyšší návratnost dat. 



Závěry: 
1. Do 10. listopadu poslat na email evaluace@prf.cuni.cz k emailové diskusi 
(a) svůj návrh na reformulaci existujících otázek, jejich doplnění/vypuštění, případně 

návrh na slovní úpravu pětistupňové škály  
(b) skloubení zamýšleného hodnocení curricula PF v projektu OPVVV s hodnocením 

navázaným na hodnocení panelu ze zahraničí – připravit k posledně uvedenému plán a 
navrhnout finanční náročnost  

(c) návrh opatření děkana pro HVS (připraví Chromá)  
(d) návrhy na možnosti ocenit učitele, kteří mají dlouhodobě výborná hodnocení v HVS 

(dohodnutý postup bude zakomponován do OD) 
2. S proděkanem prof. Dvořákem projednat možnosti hodnocení doktorského studia tak, 

aby bylo pilotně provedeno na konci ak. roku 2017/2018 – pan děkan.  
 
Další jednání 23.11. v 11.30 v č. 117 s hlavními body (a) schválení OD k HVS, (b) schválení 
finálního znění otázek v anketě po ZS 2017/2018, (c) představení doplňkových metod 
hodnocení provázaných s hodnocením probíhajícím v rámci projektu OPVVV. 
 
 
Zapsala: Chromá 
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