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akademický rok 2012/2013, zimní semestr 

- 24.643 vyplněných dotazníků 
- dotazníků  na předměty 23.458, z toho slovních komentářů 7.739 
- pedagogové zareagovali na 345 komentářů, skryli 133 komentářů 
- samotní studenti nemohli komentáře skrývat. 
 
Údaje o celkovém počtu dotazníků jsou v trendu výsledků hodnocení zimního semestru a počet slovních 
komentářů je, jako obvykle, cca třetinový.  
 
OBECNÉ/OBOROVÉ OTÁZKY: 

OTÁZKA POČET 
ODPOVĚDÍ 

KOMENTÁŘE - SHRNUTÍ 

Co považujete za největší SLABINY Vašeho oboru, katedry 
či celé fakulty? (vzhledem k anonymizaci prosím uveďte, 
jakou katedru/obor hodnotíte) 

1.123 Výrazný ohlas slabin byl z ústavu bohemistických studií 
(ÚBS, 110 odpovědí); své napsali také historici (79 
odpovědí) či anglisté /61 odpovědí). Posouzení 
v konkrétech uvedených v hodnocení je v gesci vedoucích 
ZS a vedení fakulty – tak s údaji také bylo naloženo. 

Co považujete za největší PŘEDNOSTI Vašeho oboru, 
katedry či celé fakulty? (vzhledem k anonymizaci prosím 
uveďte, jakou katedru/obor hodnotíte) 

1.039 Výrazný ohlas předností co do počtu kopíroval odraz 
předností – nejvíce ohlasů měl ÚNS (95), dále pak historici 
(68 ohlasů) a anglisté (64 ohlasů); vysoký ohlas byl také u 
KPSY (72 ohlasů) a ÚISK (65 ohlasů). 

Jaký je Váš názor na studentské HODNOCENÍ výuky na naší 
fakultě a na tuto jeho novou formu? Co byste rádi na 
tomto hodnocení změnili? 

995 Většina ohlasů je kladných: studenti pozitivně vnímají jak 
novou formu, tak konec papírových evaluací, tak snadnost 
hodnocení. Objevují se – nikoliv ve velké míře, ale cca do 
desítky ohlasů názory typu „stejně se nic nezmění“, v lépe 
artikulované verzi pak takto: „Velmi oceňuji možnost 
hodnotit i obory, katedry,... obecně a upozornit tak i na 
problémy, které se netýkají jednotlivých předmětů. Na 
druhou stranu nepovažuji, alespoň dosud, evaluace za 
příliš přínosné, uvítala bych, kdyby v případě, že se 
některé stížnosti opakují (třeba i více semestrů za sebou), 
aby nebyly jen k dohledání při zveřejnění výsledků 
evaluace, ale skutečně byl činěn pokus o jejich napravení 
a došlo k veřejnému vyjádření, ať už vedení katedry či 
konkrétního vyučujícího k daným připomínkám (případně 
ale i poděkování za pochvalná vyjádření)... student má 
totiž jinak pocit, že jsou evaluace jen výkřikem do tmy, na 
který se nebere zřetel.“ To předjímá zájem studentů o 
konkrétní, viditelný dopad evaluací, který bude narůstat. 

 
 
 


