
Zápis z jednání evaluační komise dne 4. prosince 2018 

 

Přítomni:  

prof. JUDr. Kuklík, DrSc.  

prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 

Ing. Stanislav Potěšil 

Mgr. Michal Říha 

Mgr. Miroslav Sojka  

 

Omluveni: 

prof. JUDr. Jan Kysela, DrSc. 

JUDr. Věra Honusková, Ph.D.  

Anna Kalašnikovová 

Mgr. Jakub Horký 

 

Program: 

1. Posouzení ankety HVS za LS ak. roku 201/2018 – obsah a forma 

2. Příprava ankety HVS za ZS ak.roku 2018/2019 

3. Různé 

 

Ad 1 

Přítomní členové komise prodiskutovali statistický přehled výsledků HVS (viz příloha) a 

dopad zveřejnění komentářů k předmětům na základě souhlasu vyučujících v aplikaci 

Moodle. Z celkového počtu 227 vyučujících, k jejichž předmětům studenti připojili slovní 

komentáře, dalo souhlas se zveřejněním 101 vyučujících, explicitní nesouhlas 22 vyučujících 

a ostatní vyučující na výzvu nereagovali. Komise dospěla k následujícím závěrům: 

(a) Do konce kalendářního roku bude zpracováno stručné věcné vyjádření vedení 

fakulty k obsahu a vypořádání obecných připomínek, jež bude následně zveřejněno 

(pan děkan a Mgr. Říha). Cílem je zejména motivovat studenty k tomu, aby se 

k prostředí fakulty v širokém slova smyslu vyjadřovali, ať už pozitivně či 

negativně.  

(b) Budu vygenerována data za oba semestry ve dvou předchozích akademických 

letech, tj. 2016/2017, která naznačí míru pozitivních hodnocení jednotlivých 

vyučujících  

a. povinných předmětů ve skupině 1.a 2. ročníku a skupině 3.-5.ročníku 

b. všech učitelů všech hodnocených předmětů v anketě. 

Data vygeneruje ing. Potěšil do konce kalendářního roku a předá panu 

děkanovi.  

 



 

Ad 2 

Anketa HVS za ZS ak. roku 2018/2019 bude zpřístupněna v SIS v souladu s harmonogramem 

ak. roku, tj. 21. prosince 2018 v 15 hodin a bude ukončena 18. února 2019. 

Komise došla k následujícím závěrům: 

(a) otázky v anketě zůstanou pro ZS stejné 

(b) v záhlaví po otevření ankety v SIS bude pro studenty odkaz na zveřejněné komentáře 

k předmětům v anketě za LS předchozího ak. roku v aplikaci Moodle 

(c) studenti budou upozorňováni na spuštění ankety a vyzváni, aby se účastnili a poskytli 

fakultě dostatečnou zpětnou vazbu, která povede k posunu celého procesu žádoucím 

směrem (prod. Chromá, Mgr. Sojka) 

(d) v průběhu ledna bude zveřejněno na webu fakulty věcné vyjádření vedení fakulty 

k obsahu a vypořádání obecných připomínek z ankety za LS 2017/2018 (prod. 

Chromá). 

 

Ad 3 

Na jaře bude nezbytné uspořádat seminář pro zájemce z řad učitelů o práci v aplikaci Moodle 

 

 

Zapsala Chromá 

Schválil děkan Kuklík 


