
 
akademický rok 2013/2014, letní semestr 

 - 19.721 vyplněných dotazníků 
- dotazníků  na předměty 18.356, z toho slovních komentářů 5.797 
- pedagogové zareagovali na 438  komentářů, skryli 24 komentářů 
- samotní studenti dobrovolně skryli 582 komentářů 
 
Údaje o celkovém počtu dotazníků jsou nižší než v zimním semestru, i tak ale poskytují dobru výpovědní hodnotu; + 
trvá zároveň, že počet slovních komentářů je cca třetinový. Je pozorovatelný pokles komentářů, které skryli 
pedagogové – je jich jen cca polovina než v předchozím hodnocení. 
 
 
 
OBECNÉ/OBOROVÉ OTÁZKY: 

OTÁZKA POČET 
ODPOVĚDÍ 

KOMENTÁŘE - SHRNUTÍ 

Jak vnímáte fungování ZAHRANIČNÍHO ODDĚLENÍ? Máte 
nějaké připomínky k jeho práci nebo návrhy na zlepšení? 
Narazili jste tam v poslední době na nějaký problém? 

462 
 

Většinové odpovědi vyjadřuji stručně spokojenost. Cca 
pětina odpovědí konstatuje, že s činností ZO nemá 
zkušenost. Ve zbytku odpovědí je cca patnáct podrobných 
rozkladů s konkrétními nedostatky v činnosti ZO a 
v pochybeních zaměstnanců. Předáno do řešení proděkana 
pro zahraničí a vedení ZO. 

Jak vnímáte fungování GRANTOVÉHO ODDĚLENÍ? Máte 
nějaké připomínky k jeho práci nebo návrhy na zlepšení? 
Narazili jste tam v poslední době na nějaký problém? 

265 Téměř dvě třetiny odpovědí konstatují, že nemají žádné 
zkušenosti s činností GO. Ohledně konkrétních připomínek 
vede požadavek na vysvětlení zamítnutí. Předáno do řešení 
proděkana pro vědu a vedení GO. 

Pokud jste se na FF UK setkali s poskytováním služeb pro 
studenty se SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI, ať přímo nebo 
nepřímo, jaké byly Vaše zkušenosti? Máte nějaké podněty 
na rozšíření nebo zkvalitnění těchto služeb? 

267 Většina odpovědí přiznává neznalost poskytování daných 
služeb. Je doplněno dílčími pochvalami za drobná zlepšení 
(pulty, nájezdy) v posledním období a kritickými 
poznámkami k některým tlumočníkům do znakového jazyka. 
Předáno do řešení kompetentních pracovníků pro danou 
oblast D. Čápa a A. Hudákové. 

V příštím semestru plánuje vedení fakulty průběh 
studentského HODNOCENÍ VÝUKY posunout. Kdy má 
podle Vás probíhat? 

1.346 Nejméně hlasů získala možnost hodnotit před koncem 
výuky. Ostatní možnosti byly vyrovnané, včetně varianty 
zachovat režim, jaký je. Předáno k posouzení rozhodnutí 
vední FF UK. 

 
 
 
 
 
 
 

akademický rok 2013/2014, zimní semestr 
 - 23.282 vyplněných dotazníků 
- dotazníků  na předměty 21.676, z toho slovních komentářů 6.723 
- pedagogové zareagovali na 485 komentářů, skryli 59 komentářů 
- samotní studenti dobrovolně skryli 1.313 komentářů 
 
Údaje o celkovém počtu dotazníků jsou v trendu výsledků hodnocení zimního semestru a počet slovních komentářů 
je, jako obvykle, cca třetinový. Je pozorovatelný pokles komentářů, které skryli pedagogové – je jich jen cca polovina 
než v předchozím hodnocení. 
 



OBECNÉ/OBOROVÉ OTÁZKY: 

OTÁZKA POČET 
ODPOVĚDÍ 

KOMENTÁŘE - SHRNUTÍ 

Narážíte na problémy při vyřizování studijních záležitostí 
NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ? V jakých oblastech by bylo 
podle Vás zapotřebí zlepšit jeho činnost? 

1.090 Většinové ohlasy jsou kladné. Výtky míří k přílišné 
byrokratizaci procesů, nedostačivosti úředních hodin a 
několika konkrétních selhání referentek (a také konkréta 
směrem ke katedrám). Konkréta k řešení spadají do gesce 
vedoucí SO, předáno a řešeno. 

Jaký je Váš názor na fungování KNIHOVNY JANA 
PALACHA? Uvítali byste nějaké ZMĚNY co se týče 
otevírací doby, studijního prostředí, počítačů a tisku, 
dostupné literatury, orientace v knihovně, elektronických 
zdrojů...? 

1.085 Většinové ohlasy byly kladné a spokojené. Cca desetina ohlasů 
konstatovala, že služeb KJP nevyužívá. Ze zmíněných změn 
vystupují nad průměr: otevřít knihovnu i o víkendech, nebo 
alespoň o sobotách; zamezit hluku a telefonování v prostorách 
knihovny; zlepšit možnosti tisku z notebooků. Konkréta 
k řešení spadají do gesce ředitelky KJP, předáno. Zároveň 
rozšíření otevírací doby na víkend (které je poměrně finančně 
nákladné) již bylo určitou dobu testováno a pro minimální 
zájem bylo opět zrušeno. 

Víte o tom, že fakulta zajišťuje podporu studentů SE 
SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI (studenti zdravotně 
znevýhodnění, handicapovaní)? Navrhli byste v tomto 
směru nějaké zlepšení? 

799 Vím-nevím je tak půl napůl, spíše spokojenost rozhodně ne 
rozladěnost; návrhů na zlepšení málo, předáno do gesce 
kompetentních osob k dané problematice D. Čápa a A. 
Hudákové. 

Měla by fakulta ZRUŠIT listinné indexy a přejít na zápisy 
atestací pouze do SIS? 

1.029 Výsledky nejsou takto nijak jednoznačné, zároveň se velmi 
lišily výsledky dle jednotlivých kateder: jasně to nasvěcovalo 
katedry s problémy se zápisem (Nerušit indexy!) a ty ostatní. 
Předáno k posouzení vedení FF UK. 

 

 
 
 
 


